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َّواصل أكثر مع السادة القراءمن أجل ت َ, فقد خصصنا آخـرَُّ َْ صـفحة ) 16(َّ
َّد السادة القراء قائمة بمنشورات ُ; حيث جي[Ö‚[…من هذا الكتاب ملنشورات  َُّ…]‚Ö] ,
ُوملحة إىل كل كتاب أصدرته ْ ِّ ُ ]…<Øñ]æù]. 

ُهذه القائمة تعطي انطباعا عاما عام تنرشه  ُ َّ ً ًَّ<Øñ]æù]<…]كام تعطـي  من آراء ,ُ
ِّملحة عامة إىل اخلط الذي تنتهجه  َّ<…]‚{Ö] سـيجعل التواصـل –ٍّ بـال شـك –, وهـذا َّ

َأرسع, وأقرب,  .َ وأصدقَ
َّفنرجو من السادة القـراء قـراء ُّة هـذه الـصفحات بتـأن, وتـدبرَُّ ٍّّ , ونرجـو َ

ُمراسلتنا بمالحظاتكم, واستفساراتكم, عن الكتب التي تنرشها  ُ ُ ُØñ]æù]<…] . 
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א אאא 
<ğ̂é¹^Â<ğ÷‚q<†nÒù]æ<ğ̂ÃéfÚ<†nÒù]<h^jÓÖ] 

:  -   -  ،: ،אא 
Øñ]æù]<…]،،1200622008. 
 

ُإنه الكتاب امل ًع, احلاصل عىل أفضل املبيعات عاملياِّروّ ّ . 
ْخطوطات القديمة التي وجدت يف فرنسا تكشف احلقيقة املروعة?هل امل َ ِ ! 

ّالكتاب كاف لتحد ًي العديد من املعتقدات املسيحية التقليدية, إن مل يكن تغيريهـا أيـضاٍ ْ ّ ّّ .      
ّهل وجهة النظر التقليدية املقبولة حلياة السيد املسيح هي ناقصة بطريقة ما? ّ ّ َّ ! 

ّهل من املحتمل أن الس ّيد املسيح مل يمت عىل الصليب?ّ ْ ! 
ّهل من املحتمل أن السيد املسيح كان متزو ّ ّجا, وأبا, وأن ساللته ماتزال موجودة?ّ ً ً ! 

ّهل من املحتمل أن املخطوطات التـي وجـدت يف جنـوب فرنـسا قبـل قـرن مـن الـزمن  ْ َ ِ ّ
  !ّتكشف أحد أكثر األرسار خطورة يف املسيحية?

ُلغز الكأس امل  عىل جوهر−ً متاما −ملخطوطات حتتوي ّهل من املحتمل بأن هذه ا ! ?سـةَّقدَ
ُّمن هم الكاثار? من هم الر َ َْ َْ ْمن هم حاربون? ُهبان املَ ِّالوثـائق الـرسما هي  ?رسان اهليكلُفَ    ?ةَّيِّ

ــو  ــا ه ــر صــهيونم ْدي ــم َ ــن ه ْ? م ــيونُوزيكرُّالرَ ــي  ?ّوش ــا ه ــُوتُبرم ــهيونُوك    ?والت ص
ْمــن  ْ?من ّاملريوفيــونَ ُالكــارَ ْ مــن هــي زوجــة املــسيح??ّولينيونَ   َّهــل هــي مــريم املجدليــة? ! َ

ْمن هم ساللة املسيح? َمن هو باربارا?!َ َ ْ ْهل حدث الصلب! َ ّ ََ َّ ما هي القبالنية?! أم مل حيدث?,َ َ َ!  
ُّما هو الرس َ اخلطري الذي حرمته الكنيسة?ِّ َ َّ ْ   !ّما هو الزيلوت?! َ

ْدقيقة عن سيناريو حادثة الصلبالتفاصيل ما هي ال ?تاريخ اإلنجيلما هو  ّ!! 
ُطبقا مل ِّعتمد عىل أبحاث غاية يف الدُفي هذا الكتاب املثري, واملِّؤلً ة, هـذه األمـور ليـست َّقـِ

  !! حقيقة−ّ ربام −ممكنة فحسب; بل هي 
،א،אא،א؛ 

אאאאא!. 
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 بمخطوطـة, ًا والبـرشة شـاحبة, ممـسكوان, محـراان من الظلمة, والعينـُ خرجت;ًأخريا

 :  لوال حصويل عىل مساعدة, مل يكن بإمكاين القيام بذلك!? يوم أناّوأتساءل يف أي
قـدرهتا عـىل العـيش حيـاة  ول,مها يلْعَ لـد»جـني«ّ يشء, أود أن أشكر زوجتـي ّقبل كل

  ًب بـرسعة متزايـدة, نجـم النهـار سـطع أخـريا; و بينام كانت حيايت تسقط نحو الغر,طبيعية
 .ّ أمتسك بذيلهُكنت

   ُ الـذي أصـبحت,ّ التـي حتملـت الكمبيـوتر املحمـول, أن أشـكر عـائلتي−ً أيضا −ّأود 
  .اجة إىل مساعدة احرتافيةأنني بح −ًأبدا  −ًمدمنا عليه; هم مل يقرتحوا  −عىل ما يبدو  −

   تلك املساعدة االحرتافيـة كانـت مـن مـساعديت ذات الشخـصية الرائعـة, إهنـا ;بالطبع
 .»آن« ِ لكًشكرا.  املحدودة يف لندن»جوناثان كالوس«, من رشكة »آن إيفانس«

ُاملساعدة األخر جاءتني من أفضل حمرر عرفت   ّ, املحـرر التنفيـذي »هـوب إنـييل« إنـه ;ُهّ
ُنيو يورك« يف »هاربركولينز«يف   .»هوب« َ لكًشكرا. »ُ

هـاربر سـان «, زميلـة تعمـل نـارشة يف »كلوديا ريمر بـاوتوت« أن أشكر −ً أيضا − ُّأود
 .»كلوديا« ِ لكًشكرا. , مبتدئة يف األلغاز العظيمة للدعاية واإلعالن»فرانسيسكو
َ كام سيبدو واضحا لكل م;ًأخريا ّ نذ فرتة طويلة, كانـت تقـودين  سيقرأ هذا الكتاب, ومْنً

ّجتـاه قـوة ) ليس بـشديد( بحذر ُّاألعجوبة نحو االحتامالت اإلنسانية, رغم أن ذلك كان يتم
كل أ هبـا بـشَّتقييد حريتنا يف االقرتاب من األشياء التي نتنبـ −بثبات  −أولئك الذين حياولون 
 .مناسب وفق اعتقادنا

 !?ا هو األفضلّ خيربنا أهيْنَم. ة اجلبلَّإىل قمق للوصول ُرُّ هناك العديد من الط;حقيقة
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א 
َقدسةُ يف األرض امل,1291مايس / مايو28يف  َّ َّعكاُهدمت : َ , التي كانت ميناء آخـر مدينـة َ

َفرسان اهليكلري العظيم لْحَالربج الب. للمملكة الصليبية ْ َ َ  .ً هو الوحيد الذي بقى واقفاُ
, كانـت ّة بقيـادة خليـل األرشف, سـلطان مـرص الـشابلسبعة أسابيع, اجليوش العربي

. ية انتهـتَاملـسيح العاصـمة األخـرية للمملكـة . مهامجة املدينـة;َّ ومن ثم,األوىل يف احلصار
 امـتألت − لنيِّتـسوُار واملَّجـُّ باملحـاربني والنـبالء والتُّتعـجـ ًيومـا ـ  التي كانت − شوارعها
 يف تلـك »ضـيةَرَاألرضار الع«جتـاه  هناك إحساس باخلجل مل يكن. جلثث وا,ةَّحطمُباألبنية امل

 .  والرسقة,يف الذبح −بحرية  − التساهل َّاأليام العنيفة; عندما سقطت املدينة, تم
َّمني عىل إجبار كل أثر للـصليبيني بالتِّصمُالعرب كانوا م   ه نحـو البحـر; الـصليبيون ُّوجـّ

 ,لني بقدرهتم عـىل إحيـاء مملكـتهم مـن جديـدّ متأم;موا عىل بالنجاةَّصم − سواء ّعىل حد −
َّعكا لكن هذا األمل تالشى عندما سقطت , النظر عن درجة اليأس التي كانت تنتاهبمِّضَبغ َ .  

َفرسان اهليكل الربج العظيم ل;ما وراء الدخان واخلراب الدامي للمدينة, فقط ْ َ َ . ً وقـف سـليامُ
 −ّ سوية مـع مخـسني أو سـتني فـارس − اآلنُحرش داخل ذلك املبنى أولئك الذين بقوا حتى 

ّالبقايا األخرية ملا كانت يوما قو َقدسـةُية املَاملـسيحة قتال عظيمة, اجليش الـدائم يف اململكـة ً َّ َ .
بضعة سفن . ال أحد كان سيأيت إلنقاذهم. انتظروا, ومل يكن هناك يشء بإمكاهنم أن يقوموا به

 ,اآلخـرون انتظـروا جمـيء النهايـة. بـالفرارعادت, وبعـض مـن الفرسـان واملـدنيني الذوا 
َّ صدوا االعتداءات املستمر;وألسبوع بعد ذلك  .ةّ
ًجداًا َّكان القتال حاد َفرسان اهليكل لدرجة أن ;َّ ْ َ َ ح الـسلطان َّعنـدما رص. صيبوا باليـأسُ أُ

َرسـان ُفوا عن القلعة, وافق مستشار ّ هم ختلْ إن,ّبأن كل الفرسان واملدنيني سيغادرون ساملني
َاهليكل ْ سمح ذلك املستشار ملجموعة مـن املحـاربني . ً الذي كان مسؤوال عن توجيه املقاومة,َ

ّلكـن القـوات العربيـة . ع راية السلطان عليهـاْفَ وبر,العرب حتت قيادة األمري بدخول القلعة
َفرسان اهليكـ قام ;بغضب.  واألطفال,ًالسيئة االنضباط بدأت رسيعا بإيذاء النساء ْ َ َ لهم ْتَ بقـلُ

 . وأنزلوا راية السلطان,ًمجيعا
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ّ كـرر عرضـه ,يف اليوم التايل: بانتقامه الوحيش −ًشخصيا  − وبدأ , ذلك خيانةَّعدالسلطان 
ِ قب;ثانية. باملرور اآلمن َفرسان اهليكلمستشار . ل ذلك العرضُ ْ َ َ ّ, سوية مع عـدة فرسـان, قـاموا ُ

 قبل أن يـصلوا إىل الـسلطان, وعـىل مـرأ مـن ;ْكنل. بزيارة السلطان يف هدنة ملناقشة الرشوط
َفرسان اهليكل الذين كانوا حييطون بجدران قلعة ,أعني املدافعني املحتشدين ْ َ َ  ,ً اعتقاهلم مجيعاَّ, تمُ

   ;ل الـسلطان, وباملقابـلَبـِم مـن قَّنظُمل يكن هناك املزيد من عروض االستـسالم املـ. وإعدامهم
َفرسان اهليكلل َبِقديمه من ق يشء يمكن تُّمل يكن هناك أي ْ َ َ  .كانت معركة حتى النهاية: ُ

َفرسان اهليكل اهنارت جدران قلعة ;يف ذلك اليوم احلاسم ْ َ َ ل َبـِ إضـعافها مـن قَّ التي تـم,ُ
ّألفان من حماريب املامليك بالزي األبـيض شـق. ّعامل املناجم العرب, وبدأ العرب هجومهم ّ وا ّ

َفرسان اهليكلت يف برج نعُطريقهم عرب الثغرة التي ص ْ َ َ ُالـذي أضـعف بأسـابيع  −بناء الربج . ُ
 فسح هلم املجال للـدخول, وبـزئري مفـاجئ اهنـارت علـيهم احلجـارة بـشكل − من اهلجوم

ّوعندما توقفت احلجـارة عـن التحـرك. ْيهامَ كلمفاجئ, وقامت بسحق املهامجني واملدافعني ّ, 
َّ الغبار, أعلن الصمت بأن كـلّواستقر ً سـنة تقريبـا, حلـم اململكـة ْيَئتـبعـد م. ء انتهـى يشّ
َقدسةُية يف األرض املَاملسيح َّ ِ قد سحَ  .َقُ

َفرسان اهليكلحتى  ْ َ َ  وانـسحبوا مـن األرض ,قالعهم القليلة الباقية −يف تلك األثناء  − هجروا ُ
 .األحيان يف أغلب ,ّ سنة من القتال املر173خوهتم عىل مد إ من ًاالتي حضنت حوايل عرشين ألف

َفرسان اهليكل ْ َ َ  ,لـدورهم كجـيش حمـرتف −فقـط  −ليس .  أصابوين بالدهشة ملدة طويلةُ
َهملُوملسامهتهم العظيمة وامل  ,ّ قدموا سلطة املال عـىل الـسيف−ة بشدة يف بداية عاملنا احلديث َ

اروا  ومن بلد لبلد; أثـ,خرُبواسطة عمليات الشيكات واحلواالت املالية اآلمنة من مدينة أل
ا ساعد عىل فتح نطـاق وجـود َّ مم,َّلةَغَستُالنزاع بني األرستقراطية املهيمنة وبني طبقة الفالحني امل

 ّبـشكل خـاص, عـىل األقـل.  كان هناك هالة من اللغز حتـيط هبـم,ً دائام;ْ لكن،طةّالطبقة املتوس
ح, يبـدو أن بـشكل رصيـ. ين الذي عـارض ديانـة رومـاِّكني بالدّالبعض منهم بدوا أهنم متمس

, ًاَّ فـضوليُلقـد كنـت. اهلرطقة كانت ضمن صـفوفهم, ولكـن القليـل كـان يعـرف عـن ذلـك
ُوصممت َفرسان اهليكل بالبحث يف اجلانب الغامض لُبدأت.  عىل البحث عن بعض األجوبةّ ْ َ َ ُ. 

http://kotob.has.it



  11

وهـو مالـك  − بينام كنت أجلس يف مكتبة يف لندن, قال يل أحد أصـدقائي ;يف أحد األيام
 , أن أجتمع بشخص ما, شخص ما كان لديه معلومات قد تثري اهتامميّبأنه عيل −بة تلك املكت

َفرسان اهليكلقة بّمتعل ْ َ َ وانتهينـا . »ِريتـشارد يل« هبـا زمـييل ُوتلك كانت الطريقة التي قابلت. ُ
 . عىل مد السنوات العرشين التالية,ب سويةُتُبكتابة سبعة ك

 وهي املعلومات التي كانت قد ;ض املعلومات املثريةيمتلك بع −بالتأكيد  −ريتشارد كان 
ُبأننا جيب أن ن −برسعة  −أنا وريتشارد أدركنا . ل هنري لنكولنَبِقلت إليه من قُن . د قوانـاِّوحّ

 ُمنـا بتـشكيل فريـق, وكـام يقولـون نحـنُوق.  هنري وصل إىل النتيجة ذاهتا;بعد شهور قليلة
 ; عـىل أفـضل املبيعـاتَصـل احلاَالكتـاب  النتيجةتن سنوات, كاّالنتيجة, بعد ست. هاخرتنا
 .)1(»אא،אא«: وهو

َالكــأس املقدســةة نظــرة إىل احلمــالت الــصليبية وأســاطري ّتــضمنت فرضــيتنا الرئيــس َّ ُ َ, 
أنـه  اكتـشفنا بْنيَن املوضـوعْيَذخلـف هـ. نيّؤرخُل املـَبـِ الربط بينهام من قَّموضوعان قلام تم

 .داودكي اليهودي, ساللة َلَب املَسَّساللة الن: نطوي ساللة هامة, ساللة حاكمةت
َالكأس املقدسةأساطري  َّ ُ ف الكلتـي الـوثني القـديم وعنـارص ْرُ مجعت بني عنارص من العَ

ّ الذي يضمن اخلصوبة املستمرة لألرض اشـتق , أو كأس الوفرة,رمز طاسة. يةَمسيحصوفية  ُ
َالكـأس املقدسـةية الصوفية جاء صـفات َاملسيحي, بينام من ف الكلتْرُمن الع َّ ُ ً وفقـا للتجربـة َ
ّ بشكل ملحوظ بالنسبة لنا, شددت األساطري بـأن فـارس ;ْولكن. الباطنية َالكـأس املقدسـةّ َّ ُ َ 

ب املمتد عرب التـاريخ َسَّ, وهو الن»ب األكثر قداسةَسَّالن« كان من »بارسيفال« أو ,»بريسيفال«
ْالقدإىل    هـذه النقطـة . داودبشكل واضـح, هـذا كـان إشـارة إىل سـاللة .  وإىل الصليب,سُ

ّقد تغيب عنها كل املعلق ّ َالكأس املقدسة عىل نيّ َّ ُ  .  قبلناَ
ّجادلنا بأن التعبري الدال َالكأس املقدسة عىل ّ َّ ُ َ »Sangraal« أو »Sangreal«الذي فص ِّ ل ليكون ُ

»San Graal«, أو »San Greal« ;أي ْ »Holy Grail«) َالكأس املقدسة َّ ُ  : باأللفـاظًا, كان تالعبـ)َ
                                                           

ْدار األوائل كلفتني برتمجة الكتاب ه إىل أن ِّنوُأ  )1(  كـأعظم إنجـاز أديب يف ُهْتـَّعدوبأن أحد املصادر العاملية , 2006عام َّ
 .ُاملرتجم ., كذلك كان تكليفي من الدار نفسها برتمجة هذا الكتابه كذلكُّد أع;ًجماله للقرن العرشين, وشخصيا
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ّح الرسَفضُ سي»Sang Real«ّلو قمنا بفصل تلك الكلامت بشكل خمتلف بعض اليشء لتكون  ّ :
»Sang Real«; ترمجتها تصبح ُ»Blood Royal«;َّقدسُم املّ الد« ْ أي كي لساللة َلَ املمّ الدْ أي;»َ

ًحقا. داود  .»ب األكثر قداسةَسَّالن«لوسطى, هذا كان , يف العصور اَّ
رة مـن القـرون الوسـطى ّبالنسبة للعثور عىل ساللة لداود يف جنوب فرنسا يف الفرتة املبك

 .إهنا حلقيقة تارخيية. هو أمر ال شك فيه
ّعندما كان شارملان يؤسس مملكته, عني أحد رفاقه املقر ّ  غليوم, الـذي كـان حـاكم −بني ّ

ية لـشارملان َاملـسيحل بني اململكـة  تفص كحاكم إلمارة صغرية− و ناربون , وبرشلونة,تولوز
غليوم, األمري اجلديد, كان . إسبانيا اإلسالمية: ُأخر بكلمة −واإلمارة اإلسالمية لألندلس 

 .داود من ساللة −ً أيضا −كان . ًاَّهيودي
 رحلتـه مـن إسـبانيا إىل ِّ كشف يف سجل1َّبنيامني رحالة هيودي يف القرن الثاين, من تيوديال

 داودمن سـاللة عائلـة «ّالرشق األوسط بأن األمري أعىل طبقة نبالء حاكمة ملنطقة ناربون كانت 
هـؤالء امللـوك «ّ نوهـت إىل »موسوعة الثقافـة اليهوديـة«حتى . »ن يف شجرة عائلتهَّدوُكام هو م
 أن يسأل من أين جاءت تلـك َّبالطبع, ال أحد أحب.  لكنها أمهلت ساللتهم, يف ناربون»اليهود

 .ًمتاماّيف احلقيقة, كام اكتشفنا, كانت احلالة معقدة .  الساللة التي ذكرها بنيامني التيوديالين
ّ يف جنوب فرنسا, اكتشفنا بأهنم داودم أنساب هؤالء األمراء من ساللة ْعند البحث يف عل

وىل, غودفروي دو بلويون, كأسالف أحد زعامء احلملة الصليبية األ هانفسكانوا الشخصيات 
. لقد كان هناك أربعة زعامء نبالء عظامء يف تلك احلملة الـصليبية. الذي أصبح ملك أورشليم

 ذلك العرض بطريقة غامـضة َّ وملاذا تم!?وحدهرض العرش عىل غودفروي دو بلويون ُملاذا ع
 يف تلـك ِّ للبـتْدسُالقـّ كـانوا قـد جتمعـوا يف , لناخبني جمهولني حتـى اآلنّيّعرب اجتامع رس

 ومـا هـو الـسبب الـذي !?نو ما الرشوط التي خضع هلا أولئك اللوردات الفخـور!?املسألة
ّ وبـأن , أخذت األسبقية يف منح اللقـبمّ ناقشنا بأن ساللة الد!جعلهم يتخذون ذلك القرار?

 .داودّغودفروي كان يسرتد تراثه الرشعي كأحد أفراد ساللة 
                                                           

 .ُاملرتجم. منطقة شامل أسبانيا:  تيوديال   )1(
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ْالقدس, من ًة? حسناوما هو مصدر هذه السالل ِّالسيد , من ُ ِّالـسيد , كنتيجة لزواج َاملسيحَّ َّ
َّمــريم املجدليــة وَاملــسيح َ َِ َ ْ َّقــدسُم املّالــد«, كــام ناقــشنا ذلــك يف كتــاب َ َقدســةُأس املَ, الكــَ َّ َ« .  

 :لناءيف احلقيقة, تسا
َومريم َاملسيحد ِّيَّليس الزواج الذي حصل يف قانا كان للس َ أ َ?!  

مـسؤولية  −بعـد ذلـك  −ّ وحتملـه ,ح سبب دعوته إىل الزفافِّوضُ تقدير, ذلك يّلعىل أق
 .  كتابنا, انفجر خالف حول العامل بأرسهْرشَ بن;بشكل طبيعي! ضيافة النبيذ

 كـان يبحـث عـن تعليـق ْ إذ;قنيّأحد املعل −مرة  −, هكذا كتب »َاملسيحدي ِّديت, سيِّسي«
 . ًادِّ جيًا كان هذا تعليق;ُقصرية التي كتبت, باألحرومن بني التعليقات ال.  وذكي,قصري

, والتـي »شـيفرة دافنتـيش« روايتـه دان بـراون, نـرش 2002يف . 1982كان ذلـك يف عـام 
تغطية إعالمية كثيفـة انطلقـت مـرة . بناُتُعىل النظريات التي وردت يف ك −ًيا جزئ − ْاعتمدت
خبار عادت إىل األ»َاملسيحدي ِّديت, سيِّسي«. ُأخر . 

قني للوصول إىل احلقيقـة املختبئـة وراء أسـاطري ّزالوا متشوامكان من الواضح أن الناس 
 . األناجيل اإلهلية

ِّالسيد  −ًا َّحق − كان ْنَم  !?َاملسيحَّ
َّ ماذا كان يتوق  ع منه?ُ

ِّالسيد  ,يةَمسيح أم ,زال يرصخ اليوم للوصول إىل توضيح حول هيودية العامل ما  ,َاملـسيحَّ
 . سنةْيَوحول األحداث التي وقعت قبل ألف

 ,ً عاما زيادة للبحـث22 َّ كان لدي»א،אאא«رش كتاب ُمنذ ن
 ,ر ثانيـة التـاريخِّوالوصول إىل إجابة هلذه األسئلة بالذات, وألقوم بأبحـاث أكثـر, وألقـد

 . ونتائج تلك األحداث
شيفرة «ستكشف يف ُ من البحث فوق ما هو مْنيَن إضافيْيَم لكم عقدّ, أقدُأخربكلمة 
ً عاما من االكتـشاف, آخـذا معـي 22 أسعى إلعادة بناء رحلتي التي دامت ;هنا. »دافنتيش ً

  . طريقِّاء يف كلَّالقر
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ي إىل العــوامل العظيمــة مــن ّ تــؤدُأخــرّق تــؤدي إىل هنايــات مــسدودة, ُرُّــبعــض الط
ِّالسيد م أوسع حلياة الرجل الذي ندعوه ْهَي إىل فِّدتؤ هاُّكلق ُرُّالط. اإلمكانية , احليـاة َاملسيحَّ

 . ينِّث عنها الدَّالتي أثبت التاريخ أنه عاشها, وليس احلياة التي يتحد
َمها هنا من الرضوري أن تقرّاملعلومات التي أقد ُ  . أ وفق رسعتك اخلاصةّ

ّكل كتلة من البناء التفسريي الذي أقد ًذ بعـني االعتبـار وفقـا لوقتـك َخـؤُمـه جيـب أن يّ
 . ّاخلاص

ًجدا ّهمُهذا م نة منذ أمد طويل, فمـن الـرضوري أن َّي االعتقادات املحصِّ حتدَّ, لكي يتمَّ
 لكـي نكـون واضـحني ; الذي سنعربه,ّنكون قادرين عىل تفسري كل خطوة عىل طول الطريق

 . طوات ونخطو تلك اخل, ذلك الطريقُا نسلكَنَلَعَحول السبب الذي ج
 . ا عليها يف النهايةَنْدَنَتْبتلك الطريقة, سيكون بإمكاننا الوثوق بالقضايا التي اس

 بـاخلوض عـرب النتـائج اجلديـدة بطريقـة َليـة ستـسمح لـكُّالقراءة االسـتجوابية والتأم
 .  اخلاصةَك باعتقاداتكَّ وتتمس, اخلاصةَباختياراتك −يف النهاية  − تقوم َستجعلك
 . فدعنا نبدأ اآلن, لتلك الرحلةًا كنت جاهزْإن
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ة الشمس التي كانـت ختـيط ّر أشعَّأتذك. ً الساعة حوايل العارشة صباحاتكان. َّهاتفي رن
 .كان اليوم املثايل ألكون يف قرية إنجليزية. قةّكانت متأل.  أماميَاحلائط

 .» لندن? ال تسأل ملاذا أن تأيت بالقطار القادم إىلَ بإمكانكهل«
ث, ُّلـوَّالسيارات املزدمحة, سيارات األجرة النـادرة, الـضوضاء, الت:  بشكل صامتُهتَّتأو
َاليوم سيهد. ات األرضية احلاشدةّاملمر  . أو بالسفر بينها, الشمس ذاكرة بعيدة,رفُا داخل الغَّر إمُ

ًهامُي هذا الطلب ما مل يكن مّ ألنني عىل يقني بأن صديقي لن يطلب من;ُ أجبت,»دَّؤكُم« َّ . 
 .» آلة تصوير?َ باإلمكان أن جتلب معكوهل«
 . مَبهُ وقد أصابني إرباك بشكل م, ثانيةُ أجبت,»دِّمتأك«
 .» باإلمكان أن ختفي آلة التصوير?وهل«

 يف جمموعـة صـغرية ًامـاذا كـان يف األمـر? صـديقي كـان عـضو.  حظي بانتباهي;فجأة
 البعض منهـا ,مة والباهظة الثمنّ القطع القديمة القييالسامرسة ومشرتار وَّورصينة من التج

 .للمتاجرة به يف السوق املفتوحة −ًقانونا  −غري قابل 
 الكثـري مـن ُسات يف حقيبـة عاديـة املظهـر, ووضـعتَدَ آلة التصوير وبعض العُوضعت

 .ةَّ يف سياريت للذهاب إىل املحطُاألفالم, وقفزت
ن اخبـري معـه كـان, وًكان أمريكيـا. طعم يف شارع لندن الشهري صديقي خارج مُقابلت
 كبرية للمزاد مؤسسة يعمل يف , وخبري إنكليزي, والسعودية, وخرباء من األردنان,فلسطيني
 .العلني
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مات قصرية, غادر خبري املزاد العلني, وعىل ما يبدو ما ّعون قدومي, وبعد مقدَّمجيعهم كانوا يتوق
 حيث دخلنا بـرسعة عـرب ; واآلخرين إىل مرصف قريبُمشيت. فيام سيحصلّكان يتمنى االشرتاك 

 .دةِّ ذات نوافذ متجم,ّ قصري نحو غرفة خاصة صغريةّ عىل طول ممر,قاعة املرصف
عـة, ّ وكنا نتبادل أحاديث متنو,ُوعندما جلسنا حول املنضدة التي وضعت يف منتصف الغرفة

 صندوق ُّكل.  ووضعومها أمامنا,ْنيَّ خشبيْنيَ حاملني معهم صندوق,دخل مسؤولون من املرصف
َبينام كان يدخو. كان فيه ثالثة أقفال  َّل الصندوق الثاين قال أحـد املـسؤولني بوضـوح كـام لـو أنُ

َّمسج«احلديث   .»ام ال نريد معرفة ما فيهُنحن. ْنيَقود الصنْينَ ال نعرف ماذا يف هذُنحن«: »لُ
. ّاألردين قام بمكاملة هاتفية إىل عامن.قفلوا الباب خلفهمأادروا, و وغ, إىل الغرفةًا جلبوا هاتفَّثم

ِ ما كانت قد طلـًاّ بأن ترخيصُأحسست) والتي كانت بالعربية(من املحادثة الصغرية التي أجراها   ,َبُ
 .ْنيَقودح الصنْتَ وقام بف, أخرج األردين جمموعة من املفاتيح;بعد ذلك.  احلصول عليهَّوقد تم

 أنـه كـان ُ ما أفزعني هو أننـي الحظـت. بالصفحات الكرتونيةْينَّ حمشولصندوقان القد كان
ُع النصية املَطِهناك مئات من الق ِّنة عىل ورق الربدي ثبَّدوّ عىل الصفحات الكرتونيـة  −ًمتاما  − ْتَتُ

كـان معهـا .  أو العربيـة,النصوص كانت مكتوبة باللغة اآلرامية. بواسطة أرشطة الصقة صغرية
 . منقوش عليها باللغة اهلريوغليفية املرصية,فة مومياء مرصيةأغل

َّ بأنه من الطبيعي أن تكون تلك األغلفة خمصُعرفت َمقدسـةصة لتغليف نصوص ّ َُّ  ;, وبالتـايلَ
َّالبد هذا الكنز ومالك النصوص العربية أو اآلرامية . ْنيَ أو اثنت,مومياء − ّعىل األقل − وأهنم فتحوا ُ
ّبـالرغم مـن أهنـا . اَهُكمخطوطات البحر امليت, التي سبق يل أن رأيت −هلة األوىل عند الو −تبدو 
َكتب ً مفتونـا ُكنـت. ً قـديامًا دفينـًاَّ وثائقيـًاّعىل الرق, إال أن هذه املجموعة كانت كنـز −ًغالبا  −ت ُ

ًجداًومستميتا   . إلطالع بعض العلامء عىل وجودها, وربام لضامن الوصول إليهاَّ
ُ, أخربتْنيَقودزيلت الصفحات الكرتونية من الصنُأ ْما إن ّ بأن املالكني كـانوا حيـاولون بيـع ُ

ِالسعر الذي طل. ّبية غري حمددةوالوثائق إىل حكومة أور ًبـا تقري( ماليني جنيـه إسـرتليني 3 كان َبُ
هؤالء احلضور كانوا يريدون مني أن ألتقط بعض الصور التي يمكن إطـالع ). دوالرمليون  5.6

ة ّأيـ −بعـد ذلـك  − ُأدركـت. عني عليها كخطوة أوىل للوصـول إىل خامتـة ناجحـةّتوقُالزبائن امل
ُولكني احتفظت. ُحكومة سيثار اهتاممها عىل األغلب  . بأفكاري لنفيسّ
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ِّ, بعـض الـصفحات وجانقودُعندما أفرغ الـصنو.  بعد ذلك, أو أكثر,عىل مدار ساعة هـت ُ
دة ِّستخدام الضوء اخلافت املتغلغـل مـن النوافـذ املتجمـ وهي موضوعة عىل كريس, وبا,نحوي
 أكثـر ; ملليمـرتنية من أفالم اخلمس وثالثَّ ستُ, استخدمتًإمجاال. ور سوداء وبيضاءُ صُالتقطت
 . صورةْيَمن مائت

ُلكني كنت ّ أزداد قلقا بأن الوثائق قد ختتفي ّ إىل عـامل النـسيان, إىل املكـان الـذي  −ببساطة  −ً
ّ الذين قد حيتفظون هبا لعدة سنوات, , رشاؤها من بعض الزبائنّقد يتم −لربام  − ْ أي. منهْظهرت

ُأو األسوأ من ذلك, خفت.  ولفائف البحر امليت,)1(اديَّكام حدث بلفائف نجع مح ْ بأنه إنِ  مل يكن ّ

                                                           
ّ حيفر يف تربة ناعمة وخصبة قرب قرية نجع محادي يف مرص , كان فالح مرصي1945كانون األول من عام /يف ديسمرب«  )1(

َّالعليا, ونبش جرة فخ  مربوطـة −ب أو لفـائف مـن ورق الـربدي ُتـُ ك− خمطوطـة 13أثبت أهنا حتتوي عـىل . ارية محراءّ
ة, عـىل يف النهايـ. ونتيجة جهله لقيمة اكتشافه, استعمل الفالح وعائلته البعض من املخطوطات إلشعال نارهم. باجللد

ِّأية حال, جذبت البقية انتباه اخلرباء; وأحدها هر ُ جـزء مـن هـذه . رض للبيـع يف الـسوق الـسوداءُ وع,ب خارج مرصّ
 . بإنجيل توما− اآلن −, أثبت أهنا حتتوي ما هو مشهور »جونغ. جي. يس«سة ّاملخطوطة, والذي اشرتته مؤس

 جتميع فريـق َّ, تم1961عام . 1952ّ جمموعة نجع محادي يف عام ى منَّمت احلكومة املرصية ما تبقَّيف هذه األثناء عم
 جمموعـة 1977ويف . د األول للطبعـة الفوتوغرافيـةَّ ظهـر املجلـ,1972يف . خ وترمجة املجموعة كاملـةْسَدويل من اخلرباء لن

 .اللفائف كاملة ظهرت بالرتمجة اإلنجليزية للمرة األوىل
  سم بالغنوسـطية, ويعـود تارخيهـا َّ تتـ;وص التوراتيـة, وبـشكل جـوهريّلفائف نجع محادي هـي جمموعـة مـن النـص

ُاللفائف هي نسخ, واألصـلية التـي . ًم, تقريبا 400 منذ عام ْ أي− وأوائل القرن اخلامس ,إىل أواخر القرن الرابع −كام يبدو  −
ِهي نس  سبيل املثال, وإنجيـل احلقيقـة, وإنجيـل  إنجيل توما, عىل−البعض منها .  منها يعود تارخيها إىل وقت أقدم بكثريْتَخُ

َرها من قبْكِ ذَّ تم−املرصيني  ًل آباء الكنيسة القديمني جدا, مثل كليمنت اإلِ َّ َ  بـرهن العلـامء , وأورجيـن, وآيرينيوس,سكندراينَ
 ;ّوعـىل األقـل . م150يعود تارخيها إىل ما ال يزيد عـن عـام  − مل يكن أغلب النصوص يف اللفائف ْإن −ّن بأن البعض واحلديث

ُن املادة التي هي أقدم حتى من الكَّأحدها قد يتضم  .ب األربعة لإلنجيل النموذجي للعهد اجلديدُتّ
ُبشكل كيل, ت ّ  ة البعض منها يمتلـك ميثاقيـ−َ من الوثائق املسيحية القديمة ًا ثمينًاّل جمموعة نجع محادي مستودعِّشكُ

 ألنـه يف ;ة فريـدة بـذاهتاَّة وصحَّع بدقَّكثر من ذلك, البعض من هذه الوثائق يتمتواأل ب اإلنجيل ُتُنظرية لتلك التي يف ك
ِيف املقـام الثـاين, هـي أعـ.  هي نجت من الرقابة والتنقيح األرثذوكيس الرومـاين الالحـق,املقام األول  − ًأصـال −ت َّدُ

َّ هي مل حتر;للجمهور املرصي, وليس الروماين, وبالتايل   تـستند عـىل −ّلربام  − هي ;ًأخريا. ذن املرومنةتنحاز إىل األو ,فُ
َ الذين هربوا من األرض املقدسة, عىل سبيل املثـال, ,ل اليهودَبِ روايات شفهية من ق−أو شهود عيان /مصادر مبارشة و َّ َ ُ

ّد املسيح, الـذين يمكـنهم أن يـرسدوا قـصتهم بـاإلخالص التـارخييِّيَّ أو رشكاء للسون,وربام أصدقاء شخصي    الـذي ,َ
 , ال بأس به من العبـارات العدائيـة ألتبـاع التقاليـدًاّال عجب أن لفائف نجع محادي حتتوي عدد .لهُّال يستطيع اإلنجيل حتم
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  ديـد ّهناك زبون لرشائها, فإهنا قد ختتفي ببساطة يف الظلامت األعمق يف املـرصف, لتنـضم إىل الع
 . يف صناديق اإليداع اآلمنة حول العاملًقفل عليها بعيداُ لي;من الوثائق الثمينة األخر املعروفة

فـاء أحـد خ إ−ًإذا  −ها أحـد, فبإمكـاين ّ الكثري من الصور, وبـام أنـه مل يعـدُبام أنني التقطت
   ُأتَّخبـ. عـةوجـود هـذه املجموة َّثبت صـحُ لكي يكون هناك دليل واحد ي;ّ عىل األقل,األفالم

 .أحد األفالم يف جيبي −بنجاح  −
 ُ, أعطيـتْنيَقودصنالـُ وأعيدت الصفحات الكرتونية إىل ,عندما انتهى التصوير الفوتوغرايف

 :  وقال,حد املالكني اآلنيني, نظر إليهاأل من األفالم ًابعض
 .هاُّ وهو يعد,»لم اآلخر?يأين الف«
 وأنـا أنـبش جيـويب ,قديم انطباع الرباءة املحضةً بصوت خافت, حماوال تُ قلت»لم آخر?يف«

 :ُبشكل متفاخر, وقلت
 ,ُلقـد أغـضبت. ّ أمتنى االحتفاظ بهُلم الذي كنتي الفُالتقطت. »هذا هو. ّأنت حمق. أوه«

ة عـن األشـياء َّة بأن أحتفظ ببعض األدلّ أرغب بشدُلقد كنت.  أصابني االكتئاب;وباألحر
 . اَهُالتي رأيت

 .  اإلنقاذًك هبدوء حماوالَّ وحتر, أدرك صديقي الوضع;اءيف تلك األثن
  .»أين ستقوم بتظهري هذه األفالم ?«: سأل صديقي برباءة

 . » تصويرّيف حمل«: لمييأجاب الرجل الذي حيمل ف

                                                                                                                                                     
ِّتـصو» سـيث العظـيم«خة, األطروحة الثانية لــَّؤرُامل املخطوطات غري حدإًمثال, يف . »أتباع الرسالة«و َر الـسيد املـسيح ُ ِّ َّ  
 ;يف املقتطـف التـايل.  باستعامل بديل بـارع,ً هاربا من موته عىل الصليب−ر يف بدعة باسيليدس َّصوُ مكام هو −بالضبط  −

َم السيد املسيح كالشخص األولَّيتكل ِّ َّ: 
 تعريـيض للخـزي والعـار َّ فقط بالشكل, خـشية أن يـتم, يف احلقيقةْوأنا مل أمت... طواَّأنا مل أستسلم إليهم كام خط

وا املـسامري عـىل ّ وغشية عيوهنم, منذ أن دقـ,وا أنه حدث, فقد حدث هلم بخطئهمّسبة ملويت الذي ظنبالن... بواسطتهم
ُرجلهم رضبـوين . ; هـو مل يكـن أنـاَّ واخلـل,هم, الـذي رشب املـرارةا آخر, كـان أبـًكان رجال...  ليقودوه إىل موهتم;َ

 آخر الذي وضـعوا عـىل رأسـه تـاج ً كان رجاللقد.  آخر, سمعان, الذي محل الصليب عىل كتفهًبالقصبة; وكان رجال
 .ُ املرتجم.»لهمْهَ أسخر من جُ وأنا كنت…األشواك
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ًجدا ًاذلك ليس آمن«: قال صديقي  ويمكنـه أن يقـوم ًا, حمرتفـًارِّصوُ, ميـشيل كـان مـْ, انظرَّ
 . » خطرّيف تلك الطريقة ليس هناك أي. ة التي حتتاجهاَّيِّبتظهري وطباعة الكم

 . وأعاد األفالم, قال الرجل,»فكرة جيدة«
 موعدا ُبتَّ رت;فيام بعد. بطباعة جمموعة كاملة من الصور يل −فيام بعد  − ُ قمت;بشكل طبيعي

 أن أعطيـه َّ كـان عـيلُ حيـث− الذي بدا بأنه الـشخص املـسؤول −ملقابلة األردين يف عزيمة غداء 
َ ألخربه بأن تلك النصوص إن عرض; معهُأثناء الغداء تناقشت. الصور املطبوعة مع النيجاتيف ُ  ْتّ

.  عىل رفع قيمـة املجموعـةًا مساعدًا فلربام سيكون ذلك أمر, وقاموا بدراستها,عىل بعض العلامء
ًجـداي ّرسث مع بعض اخلرباء يف املسألة بـشكل ّ سيسمح يل بالتحدْ األردين إنُسألت  ;بـالطبع. َّ

َّبعد القليل من التفكري وافق بأن تلك الفكرة من املحتمل أن تكون جيـدة, لكنـ ح بوضـوح َّه رصّ
 . شخص آخرِّث عن هذه املجموعة إىل أيُّ التحد, وال حتى اخلرباء,بأنه ليس بإمكاين
ة كاملـة مـن  مع جمموع, ذهبت إىل القسم اآلسيوي الغريب للمتحف الربيطاين;بعد بضع أيام

ُ أثناء بحث ألحد كت,ُ مع ذلك القسم من قبلُتعاملت. الطبعات  بـشائرمن « الذي محل عنوان ,بيُ
ِّ بـل للحفـاظ عـىل الـرس,ليعطوين الرأي الصادق − فقط − ليس ,وأنا أثق بالعلامء هناك. »بابل ة َّيِّ
 .ًأيضا

أحد زمالئه إىل غرفـة االنتظـار  جاء ; مل يكن هناك, وبالتايلُ معه من قبلُاخلبري الذي تعاملت
ً وتكلم معي بدال,الصغرية  وعـن الـصور التـي ,ّ بقـصة صـناديق الوثـائقًأخربتـه رسيعـا.  عنـهّ
ّ بأن هذا عمل جتاريُدتَّشد. أمتلكها َّ وبـأنني سـأكون ممتنـ, بالنسبة للاملكنيّ ًجـدا ًاّ    ; لتوجيهاتـهَّ

َب أحيانا مشاكلّسبُن املبالغ الكبرية قد تإ ْإذ  مـا ًا منه أن جيـد شخـصُطلبت.  سواءّكبرية عىل حد ً
ًؤهالُم   .  كانـت عـىل قـدر مـا مـن األمهيـةْ ملعرفـة إن, يف هذا احلقل إللقاء نظرة عىل هذه الـصورّ
ُل العامل املْعَ كان األمر كذلك, سأعمل ما بوسعي جلْإن  ;بعد ذلـك. لع عىل كامل املجموعةَّطّهتم يِ
 .َّلتي لدي له جمموعة الطبعات اُرتَّمر

 . ء من املتحف الربيطاين يشَّمل أسمع أي. تَّأسابيع مر
ُ وبعد شهر, عـدت;ًأخريا. أصابني القلق  إىل القـسم ً طريقـي صـعوداُ شـققت, إىل املتحـفّ
 . بخبري آخر هناكُاجتمعت. اآلسيوي الغريب
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ورق  وصا لعدد كبـري مـن نـصَهُ جمموعة من الصور قبل شهر, والتي التقطتُجلبت«:  لهُقلت
 .» شخص لديه فرصة إللقاء نظرة عليها?ّل إن كان هناك أيءأتسا.  ردَّمل أسمع منكم أي. الربدي

 .»ة صور?ّأي« : بال استيعابَّق يفَّاخلبري حد
ة صور من هـذا النـوع قـد ّمل يسمع عن أي. بدا غري مكرتث, أو منتبه. ّ القصة ثانية أمامهُرسدت

ِجل ُ أعطيـت ;عـىل األغلـب. ل من األحوال, ذلك مل يكن من اختصاصهّ إىل القسم; عىل أي حاْتَبُ
َّ ربام −تلك الصور إىل اختصايص آخر   . وقد غادر العمل اآلن, كان يعمل هناك لفرتة من الوقت−ُ

 .»أين ذهب?«: ُهُسألت
 . »أنا آسف عىل الصور. أنا ال أعرف, أعتقد إىل باريس«: أجاب

 يشء حيـال ّون إيصاالت هبا, مل يكـن بمقـدوري عمـل أي عنها, بدُأخرمل أسمع أية أخبار 
ّنني مـن أن أثبـت بـأن املجموعـة ّكُ مت,هملة يف املنزلُ كان لدي بضعة طبعات م,ّسن احلظُحل. ذلك

إلعطاء أية فكرة عن طبيعة املواضـيع التـي كانـت  −ًتقريبا  −ًا, لكنها غري كافية َّكانت موجودة حق
ن أغلـب النـصوص هـي أشـبه إ :ء إىل الـصور الباقيـة لـدي, وقـالنظر أحد اخلربا. موجودة فيها

 .بسجالت لصفقات جتارية
ى يف شارع للمحالت الباهظة الثمن يف مدينة غربية َّ أمتشُ وبينام كنت,ً عاما12 أو أعوام,10بعد 
 ُهـتَّتوج. ن يف املـرصف يف ذلـك اليـومي أحد الفلسطينيني الذين كانوا موجودُ عندما رأيت,كبرية

 . وقال يل اسم صديقي».. زميلَبالطبع, أنت كنت«: أجاب . رينَّ كان يتذكْ إنُهُ وسألت,ليهإ
َ بتلك النصوص القديمة التـي صـورهتَّل ماذا حلءأتسا −ًدائام  − ُ كنت?تعرف َأ«: ُقلت ُ ا يف ّ

  .» هل بيعت??ذلك اليوم يف املرصف
   تظـاهر ;قنـع, وبعـد ذلـكُ وبـشكل غـري م, أجـاب بـرسعة,»م شـئ عـنهَّأنا مل أسمع أي«

 .  ورحل,بّؤدُمشغول, واعتذر بشكل م −ًنوعا ما  −بأنه  −بشكل جيد  −
ُفوجئت;ّال أستطيع أن أقول بأنني   العديد مـن الـسنوات أعـيش يف عـامل ُ ألنني أمضيتُ

نر, كام سـ. ً معاِّريُد وحمّؤكُبشكل م رَّمفاتيح حاسمة أللغاز ماضينا, تتوف −ًفعال  −ر فيه َّتتوف
بشكل  − التي تبقى ,يةّة املتبقّة املهمّ ليست هي األمثلة الوحيدة عن األدلصناديق الوثائق هذه

 . بعيدة عن املنال −ب ّمعذ
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ني والباحثني اآلخـرين فـيام ّؤرخُ باملراسلة مع املُاستمتعتكافة يف مراحل مسرييت املهنية 
  .  أكثـر مـن غريهـاًا اهتاممـي بعـض الرسـائل تـستدعَّ ولكـن,قبولق بحقيقة التاريخ املّيتعل

 .كذلك −بالتأكيد  −وهذه الرسالة هي 
 واألحجار الكريمة, بل هو وثيقة حتتوي ,ّ بأن الكنز ليس من الذهبَهل يل أن أنصحك«

ِّالسيد عىل دليل غري قابل للنقاش عىل أن  كار احلقيقية األف.  بعد امليالد45 سنة ًاَّ كان حيَاملسيحَّ
ِالتي تر َ من قبْتَكُ ّمها, لكنه واضح مـن املخطوطـة ْهَ فَّد مل يسبق أن تمّل الكاهن األبريش اجليِ

َ محله من قبَّ ما قد تمًأن هناك بديال الوثيقـة . دين يف الطريق إىل مكان اإلعدامّفني املتشدّتطرُل املِ
ِّكانت قد غريت بشكل كبري  . »فها أو إتال, إخفاؤهاَّ وقد تم,ُ

ِريتشارد يل وهنري لنكولن وأنا    . مل نعـرف مـا علينـا فعلـه هبـذه املالحظـة −ببـساطة  −ِ
ًجداّلقد جاءت من شخص حمرتم ومتعلم  َكنيـسة, كـاهن يف الَّ ّ اإلنجليزيـة, الـدكتور املـوقر َ ّ

 كـان »الكـاهن األبـريش اجليـد«بارتليت عندما كتب عـن . دوغالس وليام غيست بارتليت
ّ, وهو كاهن قرية صغرية عىل قمة تل»يس برينجر سونريَنَالك«يقصد به  ُرين لو شاتوة يف قرية ّ ُ, 

 . جنوب فرنسا يف سلسلة جبال بريينه
ْالديررئيس   الـسنوي عـرشة دوالرات ُهُلـْخَكان د. 1885 يف القرية عام ًا كاهنِّنيُ سونري عَّ

 مـن مـصادر − 1890أوائل عام ّكسب سمعة سيئة دامت حتى يومنا هذا بحصوله يف . ًتقريبا
مفتاح ثروته كان اكتشاف قام به بينام كـان يعيـد .  عىل ثروة كبرية−غامضة وألسباب غامضة 
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َكنيسةبناء ال  مل يكن الوديعة الضخمة −  لبارتليتً طبقا−  الذي وجده»الكنز«لكن . 1891 يف َ
ء , بـل هـي يش) يف أورشليمالكنز املفقود للهيكل( والتي هي ,التي افرتضناها يف بادئ األمر

ِّالسيد ّ إهنا بعض الوثائق التي تتعلق ب;استثنائي أكرب بكثري  باألسس احلقيقية ; وبالتايل,َاملسيحَّ
 ولـذلك , بدا لنا أنه أمر طائش حتى ملجرد تفكرينا يف ذلك األمر;يف ذلك الوقت. يةَمسيحلل
 .»ّيف امللف« َا األمرَنْفَشْرَأ

 ;ْات املظلمة للتاريخ, ولكنَّ كان حيدث يف املمرًاّ شاذًئاّنا الشكوك بأن شي كانت تنتاب;بالتأكيد
ُالدم امل«بينام نعمل عىل تأليف كتاب  َّقدسّ غـري ا نكتشف أساليب املعلومات ّ كن»ةَسَّقدُأس املَ, الكَ

ًجداّتوقعة واملثرية امل ه الرسـالة,  والتي ستأخذنا إىل نقاط أبعد بكثري من خماوف هذ,ها ّ كل للجدلَّ
 .  أدرجناها يف قائمة التمحيص املستقبيل;لذا

ِّالسيد بقاء   ألن تركيزنا كان ;ة بالنسبة لنا يف ذلك الوقتَّمل يكن قضية مهم −ببساطة  − َاملسيحَّ
ْالصلب عىل احتامل أنه قبل ًاراسخ  أو أنـه تـرك زوجتـه ,طفـل واحـد − ّعىل األقـل − كان لديه َّ
ِّالسيد ة  سواء حيا;لذا. ًحامال  بدا ذلك أنه غـري ذي عالقـة , عىل الصليب أم مل تنته, انتهتَاملسيحَّ
ص َصَ وبتعبريهـا الرمـزي يف قـ, وببقـاء سـاللته عـرب التـاريخ األورويب,رات قصة زواجهُّبتطو

َالكأس املقدسة َّ ُ , אאאאلت العمود الفقري لكتاب َّص التي شكَصَ, القَ
َّالذي نرش ألول مر  .1982ة عام ُ

َّ وقد فتن−رغم ذلك  من  −ا نعود ّ كن−ثرية لالهتامم واخلارقة والواثقة املغري ا هبذه الرسالة ُ
ِّالسيد ل الدليل احلاسم بأن ِّشكُما الذي ي«: ا أنفسناَنْلَأَس. إليها −حني حلني   ي, قـد بقـَاملـسيحَّ

 ما هـو الـيشء ;يف احلقيقة«: ا عقولنا لنسألَنْدَهْجَ وأ.»ة طويلة بعد ذلك?ّوبأنه كان يعيش ملد
 نـوع ّ أي;ْ افرتضنا أهنا الوثائق, ولكـن.»ّ عن أي يشء يف التاريخ?ًا دامغًل دليالِّشكُالذي سي

 ?ّمن الوثائق هي التي ستكون بعيدة عن الشك
 ختـدم أيـة ًا بأن الوثائق األكثر وثوقا هي التـي تبـدو أكثـر دنيويـة, تلـك التـي الَنْاعتقد
 ربـام قائمـة جلـرد ,ة نقطة موضع نقـاشّ وال حتتوي عىل جدول أعامل, وال تدعم أي,مصلحة

ً لقائمة التسوق حالياًا تارخييًامكافئ. ًالبضائع مثال  ما كوثيقة رومانيـة قانونيـة مكتـوب ًيئا ش,ّ
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تقريـر )  م45 عام ْأي ()1(اإلسكندرية, السنة الرابعة لكلوديوس: مادة«: فيها بأسلوب حقيقي
ُيوسفعيسى بن  ً, مهاجر من اجلليل, جمـرب سـابقاُ ِّ وبـر,ّ ْالقـدس يف ئُ ُل بـيالطس َبـِ مـن قُ

ّالبنطي, اليوم من املؤك ْ  .»د أنه مالك قطعة أرض خارج حدود املدينةُ
ُلكن ذلك التقرير بر  . ته يبدو بعيد االحتاملَّمّ

ُالدم امل«بعد ظهور كتاب  َّقدسّ َالكأس املقدس, َ َّ ُ ّ وبعد أن استقر الغبار, نابع عن فضول ,»ةَ
نر ما بإمكاننـا فعلـه مـع هـذا ل ,ف الرسالةّؤلُا زيارة مَنْرَّ يشء آخر, قرّشخيص أكثر من أي

كـان يعـيش يف .  أم ال, للتـصديقًكنا بحاجة ألن نعرف سواء كان شـخص قـابال. الشخص
 ذات بيـوت ,مل قـر شـاعرية تش,ليفيلد يف أوكسفوردشري, وهي مقاطعة ريفية يف إنجلرتا

ّالقـس بارتليـت عـاش يف أحـد .  بلدة اجلامعة القديمة أكسفوردقابل تتوسط م,من احلجارة
ّتكلمنا معه يف . القر الصغرية املتوضعة يف بلدة أعىل باجتاه املنطقة الشاملية الغربية للمقاطعة

الـة الطبيعيـة للمكـان لقد كانت احل. عرص أحد األيام يف حديقته, جالسني عىل مقعد خشبي
 .هي التي جعلت موضوع نقاشنا عىل درجة أكرب من الروعة

كان  ه;نفس أعيش يف أوكسفورد, ويف الشارع ُ, كنت1930يف عام «: ّأخربنا القس بارتليت
َكنيسةيسكن شخص ذو سلطة كبرية يف  ّ أراه كـل ُكنـت.  إنكلرتا, اسمه كـانون ألفريـد لـييلَ

ّيـشغل منـصب مـرشع  −حتـى تقاعـده  −كـان ) م1948 −1860(كـانون ليـزيل لـييل . »يوم
 ولـذلك , يف لغة القرون الوسـطى الفرنـسيةًلييل كان خبريا. ومستشار لكاتدرائية أوكسفورد

 .ستشار يف أعامل الرتمجة الصعبةُي −يف أغلب األحيان  −كان 
 لـييل وثـق ; النهايـة, ويفْنيَبَّ مقـرْنيَ أصبحا صديق,نتيجة حمادثاهتم اليومية, لييل وبارتليت
, وذكـر لـييل 1890 وقعت أحداثها يف أوائل عـام ,ّببارتليت بام فيه الكفاية لريوي له قصة غريبة

ة سانت سـولبيس َّيِّلُ عنده للسفر إىل باريس إىل كًا سابقًاّل شاب كان طالبَبِل مرة من قئُأنه قد س
 ,)ر بالـضبطّ مل يعـد يـستطيع التـذك بارتليـت−أو ربام وثائق (للنصح بشأن ترمجة وثيقة غريبة 

                                                           
 ويف برنـامج البنـاء , يف توسيع اإلمرباطورية الرومانيـةًا م, كان بارز54 − 41مه من ْكُ حّإمرباطور روماين, استمر  )1(

 .ُاملرتجم. الطموح لإلمرباطور
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 كـان هنـاك جمموعـة مـن ;يف سانت سولبيس. ً أبداًاكانت قد ظهرت من مصدر مل يكن مباح
 َّ بـأن تلـك املهمـة تـمّ كان لييل يشك−ّتهم كانت دراسة كل الوثائق التي دخلت َّالعلامء مهم

ــان ــال الفاتيك ــن كاردين ــأمر م ــذها ب ــامء. تنفي ــب العل ــساعدةُطل ــة يفَ امل ــم ; الرتمج    ألهن
َّال يستطيعون أن يرتمجوا النص بدق ًجـدا ًا غريبـّربام بدا النص. ةّ  لدرجـة أهنـم ; بالنـسبة هلـمَّ

َاعتقدوا بأهنم كانوا يسيئون الف  .ً والرتمجة نوعا ماَمْهّ
َّهم مل يعرفوا بأن ذلـك الـنص«: ن لييل قالإوقال بارتليت  ب إسـاءة كبـرية للحقـائق, ِّسبُ يـّ

ّلقد كانت مسألة حـساسة .  بحقيقة األمرُ عرف الناسْ إن,عوا بحياة أطول وأسعدَّلن يتمتّوبأهنم 
ًجدا مل يكـن .  شخص عـن ذلـكَّ الفرنسيني أخربوا أيَةَنَهَا كان سيحدث لو أن الكَّسخر لييل مم. َّ

ّ, لكنه اعتقد بأهنا انتقلت]الوثائق[ هبا َّيعرف ما حل  , مـن املـال مقابل مبلـغ كبـري,ُأخر  إىل أيدّ
َكنيسةّ اعتقد لييل بأن ال;يف احلقيقة. »وانتهى هبا املطاف إىل روما  . هذه الوثائق يف النهايةْتَلفْتَ قد أَ

 ومزعجـة ةلقد كانت استثنائي. من أن هذه الوثائق كانت أصلية −ًمتاما  − ًاّلييل كان متأكد
َكنيسةللعديد من أفكارنا حول ال قـال لـييل . جودة يف الوثائق ال تقليديةن املادة املوإلقد قال . َ

يف أيدي الكاثار  −ة َّمر − لكنه كان يعتقد بأهنا كانت , من أين جاءت الوثائقًادّنه مل يكن متأكإ
 والثالث عرش, بـالرغم مـن أن عمرهـا  عرش, الثاينْنيَ يف جنوب فرنسا أثناء القرن,املهرطقني

 االحتفاظ بالوثـائق يف َّتم −بعد فناء الكاثار  − بأنه −ً أيضا − ًاّلقد كان متأكد. كان أكرب بكثري
 .ُ أخذت إىل فرنسا; حتى حروب القرن الرابع عرش, حينها,سويرسا
 ّل إىل نتيجة هي أنـه ال يوجـد أيَّ توص− يف آخر أيام حياته −لييل «: ًح بارتليت قائالَّوض

 .» هاَّ كلد صفات احلقيقةلقد فق.  بشأنهًادِّيشء يف اإلنجيل يمكن للمرء أن يكون متأك
ِذه َكنيـسةًوزيـرا لل −فقـط  −مل يكـن . ًابارتليـت مل يكـن أمحقـ. ا سمعناهَّ وهنري ممُتْلُ َ, 

 حيمل درجة يف علوم −ً أيضا −ّت أكسفورد, لكنه كان اَّيِّلُوحيمل درجة ماجستري من إحد ك
.  مـن أكـسفورد−ً أيـضا − ِّبِّالفيزياء والكيمياء من جامعة ويلز, باإلضافة إىل درجة يف الطـ

ُكية للجراحني والكَلَة املَّيِّلُ يف الكًاكان عضو م ِّأن ندعوه بأنه شخص مـتعل. اءَّكية لألطبَلَة املَّيِّلّ
 ُهَمـْلِ واحرتمنـا ع,»كانون لييل«بـ −بشكل واضح  −ُلقد أعجبنا . لدرجة عالية هو استهانة به
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التي رآها أثناء رحلتـه  −أو الوثائق  −لييل للوثيقة  بأن وصف ّ ومل يكن لدينا أدنى شك,ًكثريا
ّ كـان بإمكاننـا أن نجمـع أيـة ْ ونر إن,لقد كنا بحاجة ألن ندرس لييل. ًإىل باريس كان دقيقا

ّ حول املادة التي تتعلق بُأخرمعلومات  ِّالسيد ّ ة َّيـِّلُ هو الـشخص يف كْنَد مّحدُ نْ وأن,َاملسيحَّ
 .لديه اهتامم فيها −ّلربام  −يكان الذي  والفات,يس سولبيسِّالقد

 لكتاب عن احلركة التي ًافّؤلُ لقد كان م.»ًاعرصاني« ُهَسْفَ نَّعدم كانون لييل هو أنه ْهَاملفتاح لف
ًجدارة ّؤثُكانت م ّ متنـوا تنقـيح املـزاعم الدوغامتيـة )1( يف بدايـة القـرن العـرشين, العـرصانيونَّ

َكنيسةلتعليامت ال العديـد مـن .  والثقافة الناقـدة, وعلم اآلثار,كتشافات العلمية عىل ضوء اال,َ
َّين كانوا يدركون بأن ثقـتهم يف الـصحِّعلامء الد ة يف ئـطُص العهـد اجلديـد خمَصَة التارخييـة لقـّ
ّ عميد كاتدرائية سانت بول, طلب منـه مـرة الكتابـة عـن ,عىل سبيل املثال, وليام إنج. التاريخ ُ

ِّالسيد حياة  ّ لكتابة أي يشء عنه عـىل نه ال يوجد هناك دليل قاطع وكافإ :ً, فرفض قائالحَاملسيَّ
 . اإلطالق

بـشكل ًيـا  تارخيًايـصبح خاطئـ −بشكل متزايـد  −أثناء القرن التاسع عرش, الفاتيكان كان 
زالـت ما −ًوصوال إىل بولونا وفريارا  −ت عرب روما إىل أنكونا َّالواليات البابوية التي امتد. كبري
ل َبـِس بانتظام مـن قَامرُالتعذيب كان ي. وجودة, والبابا كان حيكم كملك من القرون الوسطىم

ِّاألتباع املجهولني ملحاكم التفتيش يف سجوهنم الرس ل َبـِ إدانتهم من قُّأولئك الذين كانت تتم. ةَّيِّ
.  أو إعـدامهم,نهمْجَو سـ أ,يهمْفـَ نّ أو يتم,نُفُّ إىل السنيفِّجذُلون كمَرسُاملحاكم البابوية كانوا ي

ّاجلواسيس كانوا يرتصدون يف كـل. ّاملشانق كانت تنتصب وسط ساحة بلدة كل جمتمع  مكـان, ّ
ك احلديديـة َكِّ كان عىل مد امتـداد اليـد فقـط, لدرجـة أن الـسّوالقمع كان القانون; التحرض

ِمن ّوكل هذا كـان . ينِّذي الدّل البابا للخوف من أن السفر واالتصال بني الناس قد يؤَبِ من قْتَعُ
 ُّ حيـث أصـبحت العـادة وجـود ضـغط كبـري مـن أجـل التغـري;فية األوروبيةْلَ اخلَّحيدث ضد

 . ع القاعدة الربملانيةِّشجُ وت,ّ تعارض القوة االستبدادية,االجتامعي عىل شكل حركات حتريرية

                                                           
مـة ءين مالِّ حياول فيهـا العلـامء وعلـامء الـد,ضمن الكاثوليكية الرومانية األوروبيةَحركة مسيحية : العرصانيون  )1(

 .ُاملرتجم. م الالهوت الكاثوليكي الروماينْلِ ضمن املذهب وع,وجهة النظر العاملية املعارصة

http://kotob.has.it



  26

التغيري كان . وية املنهارةعىل الرغم من اجلهل العنيد, العامل اخلارجي كان يفيض باحلدود الباب
د املتزايد للنـصوص ْقَّ الوعي االجتامعي والنُّوُمُالفلسفة السياسية الديمقراطية ون. يبدو أنه حتمي

وبالنـسبة لرعـب . ينيـةِّب يف اهنيـار وتـشويه احلقـائق الدِّسبُ كانـت تـ,ساقهاّ وعدم اتـ,التوراتية
 .  كانت حتت التهديد املبارش−ً أيضا −ية  السلطة السياسية البابو;املحافظني الكاثوليكيني

 التـي شـهدت هزيمـة ,, بعد حـرب النمـسا وفرنـسا1859يف عام : هذا كان مشكلة حقيقية
 ملولـودةت إىل اململكـة احلديثـة اَّ الكاثوليك, الغالبية العظمى لألرايض البابوية انضم)1(اهلابسربغ
ختفيض مقامه نتيجة األحداث, يف تلك األثنـاء  −بشكل رسيع  − َّالبابا بيوس التاسع, تم. إيطاليا

 .  من الريف املحيطًا وجزء,روما −فقط  −أصبح حيكم 
ُ, حتى هذا املرياث الـصغري أخـذ مـن 1870أيلول / سبتمرب21يف : وما أصبح أسوأ من ذلك

 وهـو مدينـة ,جليـب حمـاط بجـدران −فقـط  −ًالبابا وجـد نفـسه حـاكام . ّل القوات اإليطاليةَبِق
 .م حتى اليومْكُ يواصلون احلُهُتَثَرَ حيث و;اتيكانالف

 دعا إىل جملـس − س بشكل كبريئلذي كان يبدو بأنه ي ا−  قبل خسارة روما, البابا,مبارشة
 −ًيا ضـمن −رغم الـدعوة هلـذا املجلـس, البابـا كـان يعـرتف . عموم لألساقفة لزيادة نفوذه

ّعـى مـن القـديس َّته كام ادّ رشعيّبابا مل يستمداحلقيقة املزعجة هي أن ال. ّبتقييدات تلك القوة
 الـذي ,مـن جملـس األسـاقفة:  سنة, بل من مصدر أكثر دنيوية بكثـريْيَبيرت احلواري قبل ألف
 كـان هنـاك ثالثـة ;يف ذلـك الوقـت.  يف أوائل القـرن اخلـامس عـرش,اجتمع يف كونستانس

يف آن  −عـوا مجـيعهم َّ واد−ملتبادل ض اْغُيف الب −فقط  − ثالوث من األحبار احتدوا −باباوات 
َكنيسةبأهنم يمتلكون سلطة عليا عىل ال −واحد  َّهذه احلالة السخيفة كانت قـد حلـ.  آنذاكَ  ْتُ
َ بأهنم مح−عائهم ِّ االعرتاف بادَّ وتم−عوا َّ الذين اد,ل األساقفةَبِمن ق منذ .  السلطة الرشعيةُةُلَ

ّ لذلك, كل بابا ًوفقا.  إىل األساقفةً استنادا,لطتهمً فصاعدا, مارس الباباوات س,تلك اللحظة
 .د باحلصول عىل موافقتهمَّ هو مقيقيام بتغيري رئيسيرغب يف ال

                                                           
ّروبـا, شـملت حكـام  الثالث عـرش والعـرشين يف أوْنيَعضو يف العائلة املالكة األملانية, والتي برزت ما بني القرن  )1(

َاإلمرباطورية الرومانية املقدسة, إسبانيا, والنمسا َّ َ  .ُاملرتجم.  وهنغاريا,ُ
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ّصـمم عـىل أن : ة األكـرب أراد القيام بالتغيريات الرئيسْنَرغم ذلك كان البابا بيوس هو م
َيعل ّلكنه علم بأن عليـه . همّ كلنيّن بأنه معصوم, وهكذا يستلم قوة مل يسبق هلا مثيل عىل املؤمنُ

 الدعوة ملجلس الفاتيكـان األول يف أواخـر عـام َّ تم;لذلك.  لنيل هذا اهلدفَرْكَأن يستعمل امل
نت َّ تـضم,ل جمموعة قوية صغرية من الرجـالَبِ الكتامن من قَّأهدافه احلقيقية بقيت طي. 1869

مل تكـن هنـاك أيـة إشـارة عـن . ثالثة كارديناالت, مجيعهم كانوا أعـضاء يف حمـاكم التفتـيش
ِّاملعصومية البابوية يف أي من الوثائق التي وز ُ يف هـذه . ههاتـُّوتوج ,املجلس حول أهداف ْتَعّ

ُعوا ووجدوا أنفسهم قد أخـضعوا لتهديـد خَّاألثناء, األساقفة جتم مل يكـن هنـاك . طـط قويـةُ
ّارة رواتب الفاتيكان كانت أقل خس: د كانت ظاهرة بشكل فوريْقَّة, وكلفة النَّيِّاقرتاعات رس

 . عه األسقف املعارضَّما يمكن أن يتوق
ِّن, قضية املعصومية البابويـة قـدْيَبعد شهر أغلـب األسـاقفة احلـضور .  إىل املجلـسْتَمُ

َكنيـسةبعض زعـامء ال. هنم غضبواإ وحتى ,واُئِجوُف و,دمواُص ّ الـذين وقفـوا وتكلمـوا ضـد َ ّ
ُأحد الزعامء هوجم . باإلقامة اإلجبارية, بينام آخرون الذوا بالفرار »التعامل معهم« َّاحلركة تم

وا ُحـَنَ باملائـة مـن األسـاقفة م49عىل الرغم من التخويف, فقـط . ل البابا بنفسهَبِمن قًيا جسد
ِ اإلعالن عىل أن أغلبية األصوات منَّ تم;ومع ذلك. أصواهتم للمعصومية البابوية  لصالح ْتَحُ

 دخلـت ;ن فقـطْيَبعد شهر.  إعالن معصومية الباباَّ, تم1870متوز عام /وليو ي18احلركة, ويف 
 ربـام هـو ,ًثا إىل حدود مدينة الفاتيكان حدي»املعصوم« وأودعت البابا ,ّقوات إيطالية إىل روما

َّمقدس ٌّدَر َ  .ة تواضعهَّ عىل قلُ
 َّد الفاتيكـان ضـدّ بـأن مـذهب املعـصومية سـوف يـسن−  بالطبع− هيدّؤيُمرغبة رغبة البابا و

 .م اآلثارْلِ ومن اكتشافات ع,د التورايتْقَّمن الن − ّبشكل خاص −يات التي كانت تواجهها ّالتحد
أرادوا مراجعـة عقيـدة . ًمتامـا كان نظري ذلك −  من الناحية األخر− هدف العرصانيني

َكنيسةال هم كـان يـساعد عـىل  أبحـاثُهْتـَالدليل التارخيي الـذي أثبت.  يف ضوء نتائجهم العلميةَ
َالكنيسةها ْتَقَلَكشف األساطري التي خ ًخصوصا, اَهْوأدامت ,َ ُ ِّالسيد قة بّ األسطورة املتعلُ . َاملسيحَّ

احلركة العرصانية يف هذا . ملركزية الفاتيكان −ة َّبشد − معارضني −ً أيضا −العرصانيون كانوا 

http://kotob.has.it



  28

ًخصوصا و,الوقت كانت قوية ُ    1852ة سـانت سـولبيس مـن َّيِّلُك حيث كان مدير ; يف باريسُ
بـشكل  −ع َّ وشج,ب هوجانَّرح. ى جون هوجانَدعُ عامل ديني أيرلندي عرصاين ي,1884إىل 

 . ةَّيِّلُرية يف الكُّالدراسات العرصانية التحر −علني 
 −فـيام بعـد  − عـىل مـا أصـبح »ر الوحيـد األعظـمّؤثُاملـ« يف احلقيقة, كانون لييل رآه كــ

 حمـارضات لعـامل −ً أيـضا −العديد من طالب هوجـان حـرضوا ). هنج املعارصة(العرصانية 
 , الذي كان مدير معهد الكاثوليك يف باريس,اآلشوريات واخلبري العربي األب ألفريد لوييس

 .وهو عرصاين بارز آخر
 خـب يفُالـذي انت(ّالبابا اجلديد, ليو الثالث عـرش . ّيف بادئ األمر بدا أن الفاتيكان مل هتتم

ّقـوة مكانـة رومـا للـسامح للعلـامء  ب−بام فيه الكفايـة  − ًاكان واثق) 1903 وخدم حتى ,1878
ُّلكنه مل يدرك ما الثقافة التي سيتم. بالدخول إىل أرشيفات الفاتيكان  وأن , اكتشافها بعد ذلـكّ

َكنيسة الَهذه االكتشافات سوف تستجوب مذاهب بالنسبة له  − أصبح من الواضح ;برسعة. َ
َّأن هذه الثقافة شك − َكنيسةس الُسُ عىل أًا خطريًالت هتديدّ , 1903مبارشة قبل موته عام . ً متاماَ

َالبابا ليو الثالث عرش انتقل إلصـالح الـرض س جلنـة البابويـة التوراتيـة َّ أسـ,م1902عـام . رَّ
َكنيـسةت الّ ولضامن أهنم مل يبتعدوا عن تعليام,هم ِّ كللإلرشاف عىل عمل العلامء الالهوتيني َ .

 .اللجنة كانت عىل صلة وثيقة بمحاكم التفتيش, حيكمها الكاردينال ذاته
ُ الظاهر للكل, عاخلطر ِّالـسيد أعلـن «: ل األب لويـيسَبـِمن ق −باختصار مفيد  − عنه ِّربّ َّ

َكنيسة ما جاء هو ال;ْ عن قدوم اململكة, ولكنَاملسيح   من بني العرصانيني اآلخرين− لوييس. »َ
ِّالتي وجهت خالل تلك الفرتة  −ّتقد بأن الثقافة التارخيية  اع− جعلت الكثـري مـن العقائـد  −ُ
ِّالسيد سية مستحيلة البقاء, عقائد كتأسيس َنَالك َكنيسة للَاملسيحَّ  وبأنه ابـن , ووالدته البتولية,َ

َّمقدس َ ِّالسيد  الهوتية −  بشكل جوهري− ُ  . َاملسيحَّ
 َدةّ املتــشدَ االســتبداديةَ الــسلطة»جــورج ترييــل« ُ البــارزُّ الربيطــاينُّعــارض العــرصاين

َكنيسةال«يعتقد بأن . للفاتيكان  ;بـالطبع.  » للحقيقـةًا رسـميًا ليس عملها بـأن تكـون معهـدَ
َكنيسةت الَّدع  .تهاّمهم −بالضبط  − لكي تكون احلقيقة ; نفسها كذلكَ
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 إىل الَّله لو أن العلم أو التاريخ توصما الذي جيب فع: ًا ووقحًا مزعجًسأل العرصانيون سؤاال
َكنيسةعارض عقائد الُنتيجة ت َكنيسة استجابة ال!?َ يات املبـارشة كانـت أن ختتبـئ ّ جتاه هذه التحـدَ

َكنيسةّم بأن الْكُباحلها ّكلة ّحريُ لألمور املَّهنا جتد احللإ: خلف جدران عقيدهتا لتقول عىل  − كانت َ
 .ّ, وحول كل يشء هاّ كلة, حتت الظروفَّقُحم −الدوام 

ف عـن حـضور حمـارضات ُّالتوقبـ وريث لوجان يف سانت سولبيس أمر الطالب ,1892عام 
ُ طرد لوييس من منصبه التعليمي يف معهد الكاثوليك, ويف ;يف السنة التالية. العرصاين ألفريد لوييس

هـوا َّ ووج,العديد من العـرصانيني −أو طرد  −يف احلقيقة, الفاتيكان فصل . ً مطلقاُهُدْرَ طَّ تم;النهاية
 لكامـل احلركـة, ًا رسـميًارظ البابا بيوس العارش أصدر ح,1907يف عام . تهاَّمُشباكهم إىل احلركة بر

َ, طلـب مـن الك1910أيلـول / سبتمرب1ويف   َّم ضـدَسَأداء القـة َّكافـمـني الكـاثوليكيني ّعلُة واملَنـَهُ
ِات الالهوتية حرَّيِّلُالطالب يف املعاهد والك. العرصانية  −فقـط  −ف, وذلـك ُحُّوا من قـراءة الـصُمُ

َّد من أن العامل اخلارجي املتغري باستمرار ال يتطفُّ التأكَّليتم  .ّل عىل مشاعرهم الالهوتية احلساسةّ
ُ, اجلو يف ك1892 قبل إسدال الستار عام ;ْلكن ًجـدا ًاة سانت سولبيس كان منـدفعَّيِّلّ املركـز . َّ
الـسيل املتواصـل مـن الرتمجـات .  عن الفضول واالكتشافْنيَم والتحفيز النامجُّللتعل ًاكان مكان

تلـك .  من احلـامسً عظيامًاإحساس − ّبشكل مستمر −واالكتشافات األثرية اجلديدة كان يضيف 
ّهي البيئة التي طلبت من لييل القدوم إىل باريس للنظر يف الوثائق التي زودت بـدليل حاسـم بـأن  ّ

ِّالسي ًيا كان حَاملسيحد َّ  عىل شهادة هذا املـستو مـن الدراسـة التحليليـة, ًبناء.  بعد امليالد45 عام َّ
ّالبد . قعها الدوغاميت بشكل راسخ مد يمكن للفاتيكان أن حتافظ عىل موّل إىل أيء وأن لييل تساُ
َّالبد كام . انيةَّ الثقافة املجَق أبوابغلُ وست, هذه االكتشافاتَّ ضدُّسوف ترد −ًقريبا  −أ بأهنا َّ وأنه تنبُ

َّأخرب بارتليت, اعتقد بأن الوثائق التي كان يعمل هبا انتهى هبا املطاف يف الفاتيكان, إم ُا أنـه أغلـق ّ
ْ أو أهنا أت,عليها إىل األبد  .ْتَفِلُ

ِّالـسيد ّعندما سمعنا هذه القصة ألول مرة حول إمكانية أن   بعـد 45 عـام ًاّ كـان حيـَاملـسيحَّ
ّيالد, كنا قد تذكرنا بيانامل يف قصته عـن .  الروماين سوتونيوسّؤرخُ يف عمل املَدَرَ للفضول وًا مثريًاّ

بوا اضـطرابات َّألن اليهـود يف رومـا سـب«: , ذكـر) م54 −41(اإلمرباطور الرومـاين كلوديـوس 
 .»دهم من املدينةْرَ, قام بط» Christos«ة بتحريض من خريستوس َّمستمر
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خريستوس هذا كان من الواضـح أنـه فـرد .  م45 عنها حصلت عام َبَتَي كاألحداث الت
ِّالـسيد هـل هـذا الفـرد يمكـن أن يكـون : لناءتـسا. موجود يف روما يف ذلك الوقت  َاملـسيحَّ

»Christ« جيب أن نتذكر بأن ?ّ ّ»Christos« َمـسيح هي الرتمجـة اليونانيـة لكلمـة »Christ« ,
 ّدَبحـ −, والتي هي »meshiha« اليونانية للكلمة اآلرامية  هي الرتمجة الصوتية»Messiah«و

املمـسوح (َّاملكـرس ) امللـك( والتـي تعنـي , العربية»ha-mashiah«ّمشتقة من كلمة  −ذاهتا 
 جاءت من الكلمة اآلرامية, والتـي كانـت اللغـة »Messiah« الكلمة اليونانية ;ًإذا). بالزيت

ًعمومااملنطوقة  ُ  . من العربيةً يف ذلك الوقت, بدالُ
 كـان األمـر كـذلك, ملـاذا اليهـود كـان ْي نشيط يف رومـا? وإنَمسيحهل كان هناك فرد 

هامجون الرومـانيني حتـت تـشجيع هـذا الـشخص املثـري ُعندهم اضطرابات? هل كـانوا سـي
للشغب? أم هل كانوا سيهامجون ذلك الشخص? أو لدرجة أكرب من الغرابة, هل من املمكن 

 فرد عىل اآلخر يف اجلالية اليهودية إلثـارة االضـطرابات ّض كلَّن قد حرأن هذا الشخص كا
 أو عـن الطـرف الـذي ,عطنا أية معلومات عن أهداف املتظاهرينُفيام بينهم? سوتونيوس مل ي

ِّالـسيد  هـل مـن املمكـن أن :لناء عىل الرغم من هذا تسا;ْولكن. معارضني له −لربام  −كانوا  َّ
 اف يف روما كام هو احلال بالنسبة لبول? انتهى به املطَاملسيح

كتب سوتونيوس تارخيـه يف أوائـل القـرن الثـاين بعـد املـيالد, ولـبعض الـسنوات كـان 
 لألرشـيفات ًا رسـميًاكـان مراقبـ). 38−117( إلمرباطـور رومـا أدريـان ري الـرئيسالسكرت

لكامـل ,  تـامبـشكل − عن املكتبات العامة, من الواضح أنه كان واصل ًالرومانية ومسؤوال
ًحقـا − هـو ْنَمـ. ًا دقيقـَّدعـُيمكـن أن يالـذي  ,تقريـره –الوثائق اإلمرباطورية, وبالتـايل  َّ − 

 . ال أحد يعرف»خريستوس?«
: 1980كان هناك زائر آخر إىل سانت سولبيس يف تلك األيام االسـتفزازية يف أوائـل عـام 

ُرين لو شاتور سونري, كاهن قرية ْيَّرئيس الد  −ّب مقاومة للتحقق ُّ التي أثبتت بتصل−ّالقصة . ُ
بعد عرض هذه الوثـائق عـىل أسـقفه, . نيستهَق باكتشاف سونري للوثائق أثناء ترميامت كَّتتعل

. ة سـانت سـولبيسَّيِّلُ التحضري الجتامع مع خرباء يف كَّ حيث تم;ُطلب منه السفر إىل باريس
 .  يف باريس لثالثة أسابيع بقى سونري;قالُعىل ما ي. ً تقريبا1891حصل ذلك عام 

http://kotob.has.it



  31

ة القرية, ولرتميم َّعندما عاد, كان قد حصل عىل ثروة كبرية, كافية لبناء طريق جديد يصل إىل قم
َالكنيسة   . مرة ثانية, ولبناء فيال مرحية وعرصية, وحديقة مزخرفة, وبرج استخدمه لدراستهئهاوطالَ

هـا وترمجهـا كـانون لـييل? هـل مـن هل من املمكن أن تكون وثائق سونري هي تلك التي رآ
ّاملمكن أن تكون ثروة سونري املفاجئة هي بسبب عثوره عىل تلك الوثائق? القس بارتليـت يعتقـد 

ًجداّ, فإن ذلك سيوضح الصورة املثرية ًا كان ذلك صحيحْوإن.  تأكيدّذلك بكل  التـي , للفضولَّ
َكنيسةزالت عىل حائط الام ُرين لو شاتو يف قرية َ عـن يشء  −يف احلقيقة  − ة التي تكشف  الصور,ُ

ًجداضاليل   . حول اعتقادات سونريَّ
َكنيسةبالرغم من أن ال ُرين لـو شـاتو يف َ ّ هـي صـغرية, إال أهنـا مزينـة مـن الـداخل بخيـال ُ

 صغرية كان ذلك أكثر مما هو موجود يف قلعة بافاريـة للملـك لـودفيج )2(, يف قرية بريينيه)1(قوطي
وا العديـد مـن ُّقون أمضوا سنوات حيـاولون أن حيلـِّاملحق.  ممتلئ بالصور واأللوانإنه بناء. ّالثاين

ًجـدا هناك صورة واحدة كانت واضـحة ;ْولكن. ّأفكار سونري الرمزية ّب أيـة َّال تتطلـ  صـورة ,َّ
َمعرفة غامضة أو رمزية عظيمة لكي تفه  .مُ

َكنيسة, هذه ال هاّ كلنائس الكاثوليكيةَمثل الك هـي . بْلَّل مراحـل الـصِّثـُ متًاوي صور كانت حتتَ
ِّالسيد  ْيشَر مراحل مِّصوُسلسلة من الصور ت َجلجثـة عىل طول الطريق إىل َاملسيحَّ ُ .  بعـد حماكمتـه)3(ُ

َهي تستعم تلك الـصور التـي . ل والصالة, كنوع من املرشد للمخلصني للداللة عىل اإلحياءُّل للتأمُ
َكنيسةعىل جدران ال ِ هي من نمط قيايس من قوالب جمهزة من قُتوُرين لو شا يف َ ل رشكـة يف إقلـيم َبـّ

 هي من القالب ذاتـه, ;ّعىل األقل.  والتي يمكن العثور عليها يف العديد من الكنائس األخر,تولوز
ُرين لو شاتوتلك التي يف : , عىل أية حالّهمُإال أهنا ختتلف بيشء واحد م ة, وبطريقـة فـضولية َّيـِلْطَ مُ

ِّالسيد ُ تظهر امرأة مع طفل يقف بجانب − عىل سبيل املثال − الصورحدإ. ًاَّجد ّ; إن الطفـل َاملسيحَّ
 األكثـر َّولكـن.  سـواءّالصور األخر هي مثرية للفضول عـىل حـد. مةَّقلُيلبس عباءة إسكتلندية م

                                                           
ّالقوطي الغريب  )1( وهم ناس أملان قدماء غزوا اإلمرباطورية الرومانية يف القـرن الرابـع بعـد . واحد القوط الغربيني: ّ

 .ُاملرتجم. نيا, الربتغال, وفرنسا إسبا− اآلن −ل ّشكُوا يف املناطق التي تّامليالد, استقر
 .ُاملرتجم. سلسلة جبال تقع جنوب غرب أوروبا: بريينه  )2(
َجلجثة  )3( ُ ِالسيد املسيح صل: ُ ُ َِّ َ يف مكان يسمى جلجثة َبَّ ُ ُ ُّ)Golgotha( ُاملرتجم. »مكان اجلمجمة«, والذي يعني. 
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 وهـي , هـي آخـر مرحلـة;بـشكل تقليـدي. بْلَّ من الص14 من كافة الصور هي املرحلة ًفضوال
ِّالسيد ر ِّصوُت ُريـن لـو شـاتويف . ع يف القرب قبل اإلحياءَوضُ وهو يَاملسيحَّ ُ, تظهـر الـصورةُ , َ القـربُ

ِّالسيد  َوأمامه مبارشة, هناك ثالثة أشخاص حيملون جسد ُ اخللفية املرسومة تظهر أن َّ لكن,َاملسيحَّ
 .يف السامء خلف تلك الشخصيات كان البدر يف السامء. ًالوقت كان ليال

 ألنـه لـيس هنـاك ;ّمهـُمهـذا .  عىل أن عيد الفصح قـد بـدأُّإن ظهر البدر يف السامء, فذلك يدل
هذا االختالف . ً طبقا للطقوس,ً ألن ذلك سيجعله نجسا;ة بعد بداية عيد الفصحَّ جثُّهيودي سيمس

يزال امـ األشـخاص أن اجلسد الذي حيمله أولئك: ْنيَتَّهمُ مْنيَيف املرحلة الرابعة عرشة يشري إىل نقطت
ًحيا ِّالسيد  وأن ,ّ عالوة عىل ذلـك, . بْلَّقد نجا من الص −الذي كان عىل الصليب , أو بديله − َاملسيحَّ

ُذلك يقرتح بأن اجلسد مل ي  . حتت غطاء الظالمًاَّ إخراجه رسَّع يف القرب, بل باألحر, تمَوضّ
ُرين لو شاتوب يف ْلَّ مالحظة أن مراحل الصّمن املهم ِد رس قُ .  حتت اإلرشاف املبارش لسونريْتَمُ
ِّالسيد ّ إخبارنا بأنه يعرف أو يؤمن بأن ّيبدو بأنه يود  . ب آنذاكْلَّ نجا من الصَاملسيحَّ

 جتمـع هنـاكالنا? هـل ء تـسا, علم بذلك أثناء زيارتـه إىل سـانت سـولبيسههل من املمكن أن
ُ قبلنا بالقصة كام نْاريس? إنمن العلامء التي دعت كانون لييل إىل بنفسهااملجموعة  ً إلينـا, فبنـاء ْتَلـِقّ
ْكليهام  ْنيَ يبدو أن اجلواب عىل السؤال;عىل األشياء  . سيكون نعمَ

َّن عىل الوصول إىل أي اسـتنتاجات مؤكـوقادرـ بالكاد ـ  ونحن −مهام كانت األجوبة  دة حتـى ّ
َكنيسةرة عىل حائط هذه الَّصوُ كام هي م14 املرحلة −اآلن  تعمل كـشهادة بليغـة إىل معرفـة ضـاللية  َ
 . كاهن يف أعامق الريف الفرنيسْيَة يف يدَّة كمنت مرَّيِّرس

اعتقدنا أنه مـن . ًأنه من غري املعقول افرتاض أن سونري كان وحيدا يف اعتقاده −بالنسبة لنا  −بدا 
كتابات أولئك الذين محلـوا  ويف , ويف الوثائق, يف الكنائس األخرُأخرة ّ يكون هناك أدلْد أنّاملؤك

ّة سيثبت أية مصداقية هلذه القصة? َّهل العثور عىل تلك األدل. ها نفساالهتامات ّ ُ 
َّ ربـام − اإلبقـاء َّ تمُ بحيث;بْلَّ السيطرة عىل عملية الصَّا بحاجة ملعرفة كيف تمّكن  عـىل حيـاة −ُ
ِّالسيد  ّاعتقدنا بأنـه حـان الوقـت للنظـر إىل . يه ذلكوكنا بحاجة ملعرفة ما يعن.  أو حياة بديله,َاملسيحَّ

 .الروايات التوراتية عن تلك احلادثة من هذا املنظور اجلديد
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 ترتيـب َّ كيف تـم;ْولكن.  يذكر ذلكبة هي فكرة قديمة; حتى القرآنَّركُب املْلَّفكرة الص
ِّالـسيد ّ كـل شـخص كـان يرغـب بمـوت  لروايات اإلنجيل,ًب املخادعة? طبقاْلَّعملية الص َّ

ْ تقـدير, يريدونـه مبّه, أو عىل أقلو ماعدا حواريَاملسيح الـسلطات اليهوديـة واحلـشود . ًاَدَعـُ
ّالصاخبة التي جتمعت يف الشارع أرادوا التخل  ّص منه, وكذلك الرومان, رغم الرغبـة األقـلّ

 −عدودة املغري لتي رأيناها يف األفالم ا −جيلية  للتفسري املشرتك للروايات اإلنًطبقا. للرومان
ِّالسيد  ِ حوكَاملسيحَّ ْاحلشود رصخـت بأنـه جيـب أن يـص. »اليهود«ل َبِ من قًاَنَلَ عَمُ ُ ب, غـسل َلّ

ِّالسيد  كان عىل ;ُبيالطس أيديه من املسألة, بعد ذلك  أن حيمل صليبه إىل مكان اإلعدام َاملسيحَّ
َّله الرشّجني الذين متنوا ّخالل حشود املتفر  يف ْنيَّصِط لـَّ عـىل صـليب يتوسـَعِضـُ, وً, وأخرياَّ

َكان عام لإلعدام يدعى جلجثةم ُ ُ ُ  .»ةَمُجْمُمكان اجل« − ّ
َجلجثة أو أثناء الرحلة إىل ,ا من املحاكمةَّلو أنه حاول اهلروب, إم ُ َّالبـد, فُ  أن ذلـك كـان ُ

عني الذين سيعيدونه بـرسعة ّاملتطو يكون هناك الكثري من ْكان من املمكن أن. ًظ فوراَالحُسي
  ّاإلنجيــل خيربنــا بــأن الرومــان أخلــوا كامــل املــسؤولية عنــه; . ليتــابع طريقــه إىل اإلعــدام

 .ني أكثر باملوضوعّهتمُهم مل يعودوا م
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ِّالسيد والدة  )1(م. ق4قبل  َّمتى إلنجيل ً, طبقاَاملسيحَّ  .س العظيمموت هريود). 1:2 (َ

 وفاة هريودس العظيم م. ق4

َلوقـا إلنجيـل ً, طبقاَاملسيحوالدة   م6 وفـق إحـصاء كريينـوس, ). 1−7: 2 (ُ
 .حاكم سوريا

ِّالسيد معمودية   م27−28 يف الـسنة اخلامـسة عـرش لعهـد ) تـاريخ تقليـدي (َاملسيحَّ
َلوقا(اإلمرباطور تيربيوس  ُ 3 :1−23.( 

ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةً, طبقاسيحَاملَّ

 م, إعـدام حييـى 34ًبعد زواج هريودس أنتيباس وهريودياس تقريبا سـنة   م35ت 
 .املعمدان, بعد الدليل يف جوزيفس

ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتى جلدول أحداث إنجيل ً, طبقاَاملسيحَّ َ. 
ُبولسني لِّالديل ُّالتحو  م36−37  .إىل دمشق يف الطريق ُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َاملسيحَّ
ُبولس  م50−52 ُكورنثوس يف ُ ْ ِ  ).إىل الثيسالونيكيني(, يكتب رسالته األوىل )2(ُ
 .بلوس يف روما حتت اإلقامة اإلجبارية  م61
َيفرت  م65ت   .ض إعدام بلوسُ
ْاجليش الروماين حتت قيادة فس. حرب يف اليهودية  م66−73  .بازيان يغزو اليهوديةَ

ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالـسيد  وعضو جملس الشيوخ الروماين, الذي ذكـر ُ َّ
 .َاملسيح

ِّالسيد حياة بليني األصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َاملسيحَّ
ْأغناطيوس لويوال أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُبولسُ ُ. 
 .»خريستوس« روماين, ذكر ّؤرخُمسوتونيوس,   م138−117ت

َّيوحنـاي, َاملـسيحالنموذج األول املعروف لإلنجيل   م125ت  َ ْ , بـردي )31−33: 18 (ُ
 .ُريالندز, وجد يف مرص

                                                           
 .ُاملرتجم. ًتقريبا: قبل امليالد, ت: م.ميالدي, ق: م  )1(
 .ُاملرتجم. بلد يف اليونان  )2(
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ُاجلزء األقدم املعروف من رسائل بلوس, بـردي تشيـسرت بيتـي, وجـد يف   م200ت 
 .مرص

َّيوحنا(ًيا اإلنجيل األقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ بردي بودمري, وجد يف مرص,)ُ

  م325
ُالــذي عقــد مــن قبــل اإلمرباطــور ) إزنيــك( )Nicaea«)1«جملــس نيكيــا 

ِّالــسيد ّإن ألوهيــة . الرومــاين قــسطنطني ِ جعَاملــسيحَّ  عقيــدة رســمية ْتَلــُ
 .3 مقابل 217بتصويت 

َكنيسةجملس   م393−397 َّ بنزرت, الذي شكل العهد اجلديد الراهن, وبـت يف أمـرَ ُ ه يف ّ
 .جملس قرطاجة

< <

                                                           
 .ُاملرتجم , ازدهرت يف عهد الرومان)عند بحرية إزنيك جنوب رشق اسطنبول(بلدة قديمة يف تركيا, اآلن إزنيك   )1(
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 . إعادة بناء املعبد اليهودي عىل جزيرة الفيلة يف أسوان جنوب مرصَّتم م. ق401
 .ألكساندر العظيم يغزو إرسائيل ومرص م. ق332

 م. ق323
بعـد سـنوات مـن الكفـاح يأخـذ :  إمرباطوريتـهّقـسم جنـراالت. موت ألكساندر
ْبطلميوس مرص َ ْ , »Mesopotamian« وقس سوريا, وبالد ما بني النهرينَسلويأخذ . َ
ِإرسائيل يف بادئ األمر حك. وبالد فارس ْل بطلميوسَبِ من قْتَمُ َ ْ َ. 

 م. ق170
ّ ايبيفانيس, يغزو اليهوديـة »Antiochus«إنطاكيوس . م السلوقي لسورياْكُاحل

العديد مـن ّأونياس الثالث, الكاهن األكرب املعبد, هيرب إىل مرص مع . ومرص
 . يف مرصًا هيوديًاس معبدِّؤسُة ويَنَهَالك

ِاملعبد هن. ّالسوريون يغزون اليهودية ثانية م. ق169  .َبُ

 م. ق167
ْالقدسيغزو السوريون ثانية, مذبحة عامة للناس يف  , وهيدون ثانية املعبـد إىل ُ

ون ؤ يبـدهؤوأبنا). من الساللة املكابية اليهودية(كاهن املعبد متاثياس . زيوس
 .ّثورة ضد السوريني

 .ابنه هيوذا املكايب يسيطر عىل القيادة. متاثياس يموت م. ق166
 .وه جوناثان القيادةيأخذ أخ. ُ وقتل,ُهيوذا املكايب هزم م. ق160
ْالقدس أعظم للمعبد يف ًاَّعني كاهنُجوناثان ي م. ق152 ُ. 
َجوناثان يسج م. ق143  .ّاألكرب وحاكم اليهوديةِوه سمعان الكاهن يصبح أخ. نُ
ّتصبح اليهودية مستقل م. ق142 ُم سمعان, الذي يْكُة حتت حّ  . مع الرومًل حتالفاِّشكِ
َسمعان يقت م. ق134 ُ  .ّابنه جون هريكانوس خيلفه ككاهن أعظم وكحاكم لليهودية. لِ

  
 م. ق104

ة مـن الـساللة املكابيـ(ّأريستوبولوس حيكم وحيصل عىل لقب ملك لليهودية 
 ).»اهلسمونية«اليهودية 

 .ّألكساندر جانايوس ملك وكاهن أكرب لليهودية م. ق103−76
ّأريستوبولوس الثاين ملك وكاهن أكرب لليهودية م. ق67−63 ّ. 
 . أورشليمّاجلنرال الروماين بومبي حيتل م. ق63
. ّج مــريمن, حفيــدة ملــك اليهوديــة أريــستوبولوس الثــاينّهــريودس يتــزو م. ق37

 .ً أورشليم ويصبح ملكاّدس حيتلهريو
 .موت امللك هريودس م. ق4
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ّل الصدوقينيِّثُلكن السلطات اليهودية التي مت ْ ني باملوضوع; كـانوا يريدونـه ِّتمهُ كانوا م)1(َُّ
ِّالسيد تلك اجلامعة الصغرية التي كانت من أتباع . ًميتا  ومل يكـن , كانت ضعيفة حلاميتـهَاملسيحَّ

ّ لـو أن هروبـه مل خيـدم بعـض األهـداف ;ْإذن. راقبة بعجز أثناء تنفيذ املأساةبإمكاهنا سو امل
ْ كليهاملسلطات الرومانية أو اليهوديةل َيمتلك املـصادر والقـوة الكفايـة جل −ًإذا  − ْنَمَ, فَ ل ْعـّ

ورغـم ذلـك, هنـاك .  كهـذا هـو أمـر مـستحيلًاّ يعتقد املرء بأن هروب.عملية اهلروب حتدث
احلالـة ليـست . ف وهلـة للتفكـريّيف روايات اإلنجيل جتعـل اإلنـسان يتوقـتلميحات كافية 
 .مةَّقدُواضحة كام هي م

 ًطبقـا. ب كان من الناحيـة التارخييـة هـو العقـاب جلريمـة سياسـيةْلَّية, الصّ, وبأمهًأوال
ُ سلم بيالطس−  عىل أية حال− لإلنجيل ُ َالسيد َّ ِّ  بإعدامـه ً التي نادت عاليا, إىل اجلامهريَاملسيح َّ

َاإلعدام اليهـودي هلـذا التجـاوز املعـني كـان املـوت. نيةِّالديعىل أساس املعارضة  . مْجَّ بـالرّ
وحـده هـذا التنـاقض . نيِّالـديليس للشذوذ  للعصيان, وًاصَّصُ خمًا رومانيًاب كان عقابْلَّالص
ِوضح بأن اإلنجيل مل يذكر املسألة بصُي ول إخفـاء بعـض هل من املمكن أن األناجيل حتا. قْدّ

 ّالسامت احليوية لألحداث عنا? ربام حتاول إلقاء اللوم عىل الناس اخلطأ?
ِّالسيد  ِ حك−دين ّ يمكننا أن نكون متأك− َاملسيحَّ يمكننـا . ً باإلعدام استنادا جلرائم سياسيةَمُ

ت َّهـي التـي سـري −وليـست اليهوديـة  −ّ بأن السلطات الرومانية −ً أيضا −دين ّأن نكون متأك
ــال املوضــوع ــه حي ــسيج الــذي حتــاول األناجيــل حياكت   واإلنجيــل . األمــور, مهــام كــان الن

 ِّ اقرتاح أليَّزالوا جيدون أن أييني احلديثني ماَاملسيح لدرجة أن ,ةَّ الرسالة بدقَحاك −بالتأكيد  −
 سـنة  مع ذلك, فقد مىض أكثر من مخسني. وخطري, شنيع»رْفُك« هو َاملسيحد ِّيَّعمل سيايس للس

ًح األستاذ صموئيل براندون يف جامعة مانشـسرت يف إنجلـرتا الفتـا االنتبـاه إىل هـذا َّمنذ أن رص
ِم القتل أعلْكُاحلقيقة احلاسمة التي تبقى بال منازع هي أن ح«: التحريف الالهويت احلاسم  من َنُ

َقب ِّ واإلعدام نف,ل احلاكم الروماينِ َذ من قبُ  :ًبع براندون قائال وتا,»ل املسؤولني الرومانِ

                                                           
ّالصدوقي  )1( ْ َأحد أفراد طائفة هيودية, يف زمن املسيح, أنكرت احل: َُّ َ َرشّ ُّة الالويون َنَهَوهم الك. لخإ , املالئكةَ ووجود,ْ

 .ُ املرتجم.)15: 44(حزقيال . و صادوقبن
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ِّالسيد [د بأن احلركة التي ارتبط هبا ّمن املؤك« ذات مظهـر  − ّعـىل األقـل −كانت ] َاملسيحَّ
, وبعد املحاكمة, تقوم بإعدامه ً حمتمالًاثوريه ُّدل السلطات الرومانية تعْعَ من العصيان جلٍكاف
 .»همةُّذنب بمثل هذه التُكم

ل َبـِ إثارتـه مـن قْتَّبراندون أصبح أكثر رصاحة, ربام متيف احلقيقة, يف السنوات الالحقة 
ّة تاركا حيّ بقوَبَتَك. ةَّهمُأولئك الذين واصلوا إمهال هذه احلقيقة امل َّزا صغري للـشً  ه يف هـذِّكً

ِّالسيد ق بَّ التحقيقات التي تتعلّكل«: املسألة  التارخيي جيب أن تبدأ من حقيقـة إعدامـه َاملسيحَّ
َمن قب  .ان بسبب العصيانل الرومِ

حتى اليـوم .  مع مكائد السياسة;ْ لكن,ينِّمع تعقيدات الد −فقط  −ّسنجد أننا ال نتعامل 
 .ةَّ كاف إزالة األلغامّمل تتم

ّ عن النمط الوحيش لإلعدام, تركنا للتساؤل سواء كان هنـاك أيَناهيك  اقـرتاح آخـر يف ُ
ً وبأن اجلريمة املعقدة كان العصيان بدال,نمسؤولو −يف النهاية  −اإلنجيل بأن الرومان كانوا  ّ 

 .من انتهاك التعليامت اليهودية
ِّالـسيد . اجلواب يف احلقيقة هناك ِ صـلَاملـسيحَّ َّن, وصـفا كلـصْيَ آخـرْنيَ بـني اثنـَبُ  يف ْنيُ
َ إن عدنا للنص اليوناين األصيل, نجد بأهنام مل ينع;عىل أية حال. الرتمجات اإلنجليزية للتوراة ُ ا َتّّ

َوالتي ترتجم , »lestai«ُ بل وصفا بكلمة , عىل اإلطالقْنيَّصِّهناك بالل  −عىل وجه التحديد  −ُ
وهـم مقـاتلو مدينـة , )1(َّ كانت تعني باليونانية االسـم الرسـمي للزيلـوت;ْ ولكن,»ّلص«كـ

َّمتـى(ّ الذين كرسوا أنفسهم لتخليص اليهودية من االحـتالل الرومـاين )2(اليهودية َ 38:27( .
 .رهابينيإهنم ُّدوالرومان كانوا يع
ُالزيلوت ْ  ّبقبضة سياسية ما لألرض, بل كان لدهيم دافع أقـل −فقط  − مل يكونوا يرغبون َّ

ة الـذي خيـدمون يف هيكـل سـليامن, َنـَهَني برشعية الكّ يشء مهتمّقبل كل −لقد كانوا : رشوة

                                                           
ُالزيلوت  )1( ْ . ّ بمقاومتها الشديدة للسيطرة الرومانية عىل فلـسطنيْتَفِرُواحد من طائفة هيودية قديمة ع. بونّتعصُامل: َّ

 .ُاملرتجم. »ّالوطني الغيور«وردت ترمجتها يف اإلنجيل بعبارة 
َاليهودية هي ما يعر  )2(  .ُملرتجما. بفلسطني −اليوم  −ف ُ
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ِقـد عـني مـن ق −قـت يف ذلـك الو − الذي كـان ,, رشعية الكاهن األكربّوبشكل خاص ّ ل َبـُ
ة سـاللة َنـَهَ, ك»أبنـاء هـارون«ة الـذين هـم مـن َنَهَكانوا يريدون الك. )1(ّاحلكام اهلريودسيني

 وكـان ,وت اإلرسائـييلُنـَهَس الكَّ والذي أس,)Levi (»الوي«هارون شقيق موسى من قبيلة 
ف ْصـَل لوَستعمُلذي ي كان قد أصبح التعبري ا»أبناء هارون«. الكاهن األكرب األول إلرسائيل
 .ة يف إرسائيل القديمةَنَهَالساللة الرشعية الوحيد للك

ُإن امل ِّالسيد البسة التي ال يمكن نكراهنا يف وضع ّ ُالزيلـوت مـن ْنيَدانُ مـْنيَ بـني اثنـَاملـسيحَّ ْ َّ 
َجلجثة يف موقع ْنيَدانُم ُ ِّالسيد ّ هي أن ُ  −ً أيـضا −كان  − بالنسبة إىل السلطات الرومانية − َاملسيحَّ

ُالزيلوتمن  ْ ُل بـيالطس َبـِ العفـو عنـه مـن قَّكام كان باراباس, والذي هو السجني الذي تـم. َّ
ِالـسجني وصـ.  وصفه بأنه عفو يوم العيدَّنتيجة ما تم ) ّلـص (»lestes« باليونانيـة بكلمـة َفُ

َّيوحنا َ ْ ًحقا −يبدو ). 40:18 (ُ ُالزيلوتبأنه كان هناك الكثري من  − َّ ْ ِّالسيد  حول َّ  .َاملسيحَّ
ِّالـسيد  إىل أتباع −ً أيضا − ُّهذه املالحظة متتد ِأحـدهم يـدعى سـمعان زيلـوتس : َاملـسيحَّ ُ

ِسمعان زيلوتن( َلوقا( الوطني الغيور ْ أي;ِ سمعان الزيلويتْ أي−) ِ  عالوة عىل ذلـك, ).15:6 ُ
ًجـداجمموعة سيئة  ُزيلـوتالة كانـت موجـودة يف صـفوف حركـة َلـَتَ مـن القَّ ْ  اسـمهم  كـانَّ

 وذلـك ألهنـم كـانوا حيملوهنـا عـىل خـصورهم ,)رجال اخلناجر ()Sicarii«)2«السيكاريني 
 يف مجاعة اخلنـاجر ًاعضو −بشكل واضح  −سخريوطي كان هبا معارضيهم; هيوذا اإلليغتالوا 

ُالزيلوتب ُّيف االقرتاح يف تعص).  ال نعلم, أم سابق,عضو نشيط( ْ فية عندما  يضفي أمهية إضاَّ
ِّالسيد ر األحداث التي سبقت توقيف َّنتذك َلوقـا إلنجيـل ًطبقا. )3(ُ يف حديقة اجلثامنيةَاملسيحَّ ُ ,

ِّالسيد بينام كان  ِّالسيد ه جمتمعني, أخرب و وحواريَاملسيحَّ  حاشيته بتـسليح أنفـسهم عـىل َاملسيحَّ
َا أخرب بأهنم يمتلكون سيفَّومل, »ً سيفاِ ويشرت,ُهَ ثوبْ ال سيف عنده, فليبعْنَوم«: الفور  قـال هلـم ,ْنيُ

                                                           
ِ ودعم من ق,لد يف فلسطنيُو: نسبة هلريودس العظيم  )1( م يف فـرتة ازدهـار . ق4 −37 َ اليهوديـةَمَكـَل الرومـان, حَبـُ

ِذك. نسبي ُ يف التاريخ اليهودي واملسيحي كمَرُ ُ للتوراة, طلب مذبحة كل طفل رضيع ذً, وطبقاٍّستبدَ ْ يف القدسَرِكّ ُ. 
َّمتى   .ُاملرتجم). 16:2(َ

)2(  »sica« :ُاملرتجم. اخلنجر. 
ً الذي يقع مبارشة عىل مشارف القدس قديام,بستان زيتون يقع عىل جبل الزيتون: ُاجلثامنية  )3( ْ  .ُاملرتجم. ُ
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ِّالسيد  َلوقا, »!كفى«: َاملسيحَّ ِهنا وص). 38 − 36: 22 (ُ ِّالسيد  َفُ َّعـرف بالرغبـة ُ بـسياق مَاملـسيحَّ
ُالقوية والعنيفة غالبا ملواطني اليهودية يف التحرير من احل م ذلـك بأيـة طريقـة ْهـَلف. م الرومـاينْكً

ًجداُ هنمل الكثري ْأن −ًإذا  −  خمتلفة عليناُأخر  .  من تلك اآلياتَّ
ِّالسيد  ُثْعَبطريقة ما, ب  يف هـذه الفئـة املعاديـة ًا وعـضوًالِّثُب مل يكن إال كونه ممْلَّ إىل الصَاملسيحَّ

َ بيالطس يدَلَسَقال غُكام ي. للرومان  إرصاره عـىل أن تبقـى عبـارة َّه من كامل ذلـك العمـل, لكـنْيُ
َ عىل الصليب يكشف بأنه مل يكن قد غ»ملك اليهود«  ًاه من القانون الروماين, الذي كان دقيقـْيَ يدَلَسّ

ًجدا َّالبدكان : ُة بيالطس كانت واضحة ببنودهاَّهمَم. َّ ِّالـسيد  عليه من أن يـصلب ُ ع ْضـَبو. َاملـسيحَّ
 .  يعلم حقيقة األمرّتلك العبارة يف املكان التي وضعها فيه, كان هدفه اإلشارة إىل كل الناس بأنه

ِّالسيد  كان ْإن: زال علينا أن نسألام ;لذا ع ْضَب يف ذلك الوقت, سواء بوْلَّ قد نجا من الصَاملسيحَّ
 , لـيس الرومـان; تأكيـدّ يف أن يساعده? بكـلًالن الذي كان األكثر احتامَمَ أو عرب إنقاذه, ف,بديل عنه

ة َنـَهَ ليـسوا الك;مهـم عـىل اليهوديـة? وبالتأكيـدْكُ حلًا مـا معارضـًافلامذا عليهم أن يساعدوا شخص
ِّالسيد  ألن ;الرئيسيني للمعبد نفـرتض بـأن املـساعدة . ّ عىل األقـل,د لسلطتهمْقَّ كان شديد النَاملسيحَّ

ُالزيلوتمن  −فقط  −جاءت  ْ َّ. 
 .ّمنا إىل األمام سنكتشف بأننا ال يمكن أن نكون أكثر خطأّام تقدّ كل;ْولكن

َرسَامليالد, هريودس أ قبل 37يف  ْالقدس َ  من اليهودية, ولكنـه جـاء مـن منطقـة ًامل يكن مواطن. ُ
ً مؤهالًا وجنديًاّبالرغم من أنه كان مدير. »أدوميه«ُشاملية تدعى  صـديقه . ً أيـضاًا, إال أنه كـان جمرمـّ

ْالقـدسذ ْخـَده بجيش روماين كبري ألَّمارك أنطوين زو  يـستطيعوا  حتـى هبـذه املـساعدة, مل;ْ, لكـنُ
ذ هـريودس َّما إن استلم الـسلطة, نفـ. الدخول إال بعد حصار دام مخسة شهور للقضاء عىل املقاومة

ْ إعداما ألفراد من السنهد ريمنيمخسة وأربع َ ْ َّ , ًأيضا أنتيغنوس َلَقَاعت. ّ حتطيم كل تأثريهم;, وبالتايل)1(ً
  هنـاك امللـك اليهـودي كـان . كن مارك أنطـوين حيث كان يس; إىل إنطاكيةُهَثَعَبَآخر امللوك اليهود, و

ِّهريودس عني. ُقد قطع رأسه −بسهولة  −  ,»هـريودس العظـيم«ً حامال اللقب َمَكَحَ و, مكانهًاملك ُ
 .سانديه, الرومانُب ملَّوبقي الصديق املقر

                                                           
ْالسنهد ريم  )1( َ ْ  .ُاملرتجم. املجلس األعىل, عند اليهود القدماء: َّ
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ًجدا ًابقي هريودس معادي  أنـه بـالرغم مـن. هـاّكل كية اليهودية الـرشعيةَلَ ألعضاء الساللة املَّ
 يف حـوض سـباحة يف − الكـاهن األكـرب −هـا يكية, قام بـإغراق أخَلَج من أمرية من ساللة مَّتزو

ن ْيَه اللـذْيَ بإعدام طفل−ً أيضا −, وقام ًأيضال زوجته ْتَأمر بق − ًالحقا −هريودس . القرص يف أرحيا
يني ّكل األعضاء املتبقبإعدام  −بشكل منهجي  −يف احلقيقة, أثناء عهده قام . نتجا عن ذلك الزواج

ْالقدس أعاد بناء معبد ;يف النهاية. كية إلرسائيلَلَمن الساللة امل  عىل الرغم من هذه اهلبـة, ;ْ, ولكنُ
 ُهُلـَمَ قبل امليالد, ع4عندما مات عام . ل أغلب الشعب اليهودي يف تلك املنطقةَبِ من قًبقي مكروها

مها بتمزيـق ودّ بعـد أن قـام مؤيـ,)1( من الفريـسينيْنيَنّ باالحرتاق حتى املوت الثًاالنهائي كان أمر
 . الذي أمر هريودس بتثبيته عىل اجلدار األمامي للمعبد, الروماين الذهبيْرسَّالن

ُإن امل  .جوزيفسهو ة ّؤرخُاملاليهودية  الوحيد هذه الفرتة ّؤرخّ
ُيذكر بأنه بعد موت هريودس, طالب الناس ْالقـدس يف د الكاهن األكرب للمعبدْرَ بطَّ  الـذي ,ُ

ِعني من ق ّ هذه اإلشـارة . »تقو ونقاوة أعظم« ي تعيني كاهن أكرب ذَّطالبوا بأن يتم. ل هريودسَبُ
ًجـداني ّهتمـُان اليهودية كانوا مَّكُ من سًاّ هامًاّاألوىل بأن جزء  هبـذه األمـور, وهـي النقطـة التـي َّ

 ن? وّأولئك املهتم −بالضبط  −م ُ هْنَ م;ْولكن. منا لكامل الفرتةْهَستكون ذات أمهية حاسمة لف
 :ّيصف جوزيفس ثالث فئات متميزة يف اليهودية يف ذلك الوقت

ّالصدوقي, الفريسيون ْ ْالصدوقي. )2(األسنيون, نوَُّ موا ّ وقـد,ن حافظوا عـىل عبـادة املعبـدوَُّ
َ ينت−ً أيضا −الكاهن األكرب كان . ّة الذين أدوا التضحيات اليوميةَنَهَالك . ب مـن صـفوفهمَخُ

ًف اليهودي, جمموعة القوانني التي وضعها احلكامء قديام, ْرُ أكثر بالعنيّالفريسيون كانوا مهتم
  ون ُفَوصـُاألسنيون, الذي عاشوا بشكل طـائفي كـانوا ي. ً اهتامما بتضحيات املعبدّوكانوا أقل

ون للحـرب, ّحمب أو , هريودس, مساملون, أو أنصار,بأهنم  أعداء −ّع ومشوش ّبشكل متنو −
جون, كـل ذلـك يعتمـد عـىل األجـزاء التـي ينظـر إليهـا املـرء مـن أعـامل ّ أو متزو,نوعازب

                                                           
ُّوهم طائفة من هيود عهد املسيح عرفت بتمس: نوالفريسي  )1( َ ِ ُ  .ُاملرتجم. وس وبالتقو الكاذبةُقُّ بالطكهاَ
)2(  »Essenes «وينكـرون مـا عـداها, وكـانوا ,كانوا يعتمدون توراة ال حتتوي إال أسفار موسى اخلمـسة: األسنيون 

ًون جدا بالنظافةّهيتم ُ إىل درجة أهنم شهروا بامل,َّ ًهـة باطنيـا, َّوجُوهـي طائفـة صـارمة وم...  أو املغتسلني,رينِّتطهُ
ًا هو معروف عموماَّرة أكثر بكثري ممّؤثُيامهتا كانت سائدة ومتعل ُ  .ُاملرتجم. ُ
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رة بـشكل ّ وجعـل امليـاه معكـ,ّهذا أد إىل التشويش الكبري بني العلامء احلـديثني. جوزيفس
َّكانوا يصنفون وفق والئهم للقـانون اليهـودي; كـام يـذكر −عىل أية حال  −األسنيون . أسوأ ُ 

ِحتى حتت التعذيب احلـاد مـن ق −جوزيفس أهنم  ر ْفـُكـانوا قـد رفـضوا الك −ل الرومـان َبـّ
   −ً أيـضا −يكتـب جـوزيفس بـأهنم حـافظوا .  من نصائح القانونًاّ أو أن خيرتقوا أي,بموسى

 ;نياألفالطـوني −فـيام بعـد  − أو , الفيثـاغورينيُ; ربام يقصد ه نفس»أبناء إغريق«عىل مذهب 
َإىل أن البرش يسك −بشدة  −ا ينظرون ألهنم كانو  . ضمن أجسام هالكة, خالدةًانون أرواحُ

: , جـوزيفس أضـاف مجاعـة رابعـة»العـصور القديمـة لليهـود«يف عمله األديب األخري 
ُالزيلوت« ْ َّ«. 

الصخب . ّمهتمني باالحتجاج الثقايف −فقط  − مل يكونوا ًا أكرب جديدًاأولئك الذين أرادوا كاهن
ابنـه أرخيلـوس كـان .  التي دامت مـدة أسـبوع,لتغيري جاء يف هناية فرتة احلداد هلريودسمن أجل ا

ًبأنه سيصبح امللك تباعا −ًمتاما  −ّيتوقع   . أغسطس قيرصْيَ, لكن القرار كان يف يدّ
أرخيلوس كان يف منتصف العيد اجلنائزي الكبري يف املعبد قبل مغادرته لرومـا عنـدما سـمع 

 − الكاهن الكبري −ة للصخب بؤرة الرئيسال.  ينادون بمطالبهم,ب يف اخلارجصخب احلشود الغاض
ِأرخيلوس أغض.   يف العيدًا حارض−ً أيضا −كان  ّ هبذه املظاهرة الصاخبة, لكنه مل يرغب بإهلاب َبُ

 قـد ًالقد كان حشد. ّ قام بإرسال قائده العسكري للتفاهم مع احلشد املتجمع يف املعبد;احلالة, لذا
 َّلكـن. م من األعداد الكثرية التي قدمت من الريف البعيد للتحضري لعيد الفـصح القريـبَّتضخ

 .انسحب برسعة.  حتى قبل أن يبدأ بالكالم,َأولئك احلضور رمجوا الضابط
َّالبدأرخيلوس  لـت َّحتو −بعـد تلـك النقطـة  − ه ألنـ; عىل حياتـهًا, خائفًا أنه كان مضطربُ

ًجدا سيئة إىل حالة −برسعة  −األمور  ّك رسيـع, أمـر أرخيلـوس جمموعـة مـن القـوات ُّبتحر. َّ
لقـد كانـت .  التي كانت تدعو إىل التغيـريات, واعتقال الزعامء احلاليني للحشود,بدخول املعبد

 كانـت ْئة جندي; وإنّوماين النظامي كان ذلك يعني ستم كانت قوة من اجليش الرْإن: قوة كبرية
 ,ئة جنـدي كذلك, فإن ذلك كان يعني من مخسمئة إىل سبعميقوات مساعدة, وعىل األغلب ه

. ّ وبشدة, وأرخيلوس كان ينوي املهامجة برسعة,ّمن الواضح أن املشكلة كانت وشيكة. أو أكثر
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ِاجلامهري احلاشدة أغض. ته مل تنجحَّ خطَّلكن ّ بالظهور املفاجئ للقوات املسلحةْتَبُ  وهـامجوهم ,ّ
تلـوا, وحتـى ُق, كام تفيد روايات جوزيفس, أغلـب اجلنـود قَّصدُوبشكل ال ي. ًأيضاباحلجارة 
ّة, وتـشري بـأن  تلك كانت معركة رئيـس;بشكل واضح. رح, ونجا من املوت بأعجوبةُالقائد ج

, بـل كـانوا »تقو ونقاوة أعظم«ع بـَّبكاهن أكرب يتمت −فحسب  −ون ُبِطالُ ال ي»الناس«هؤالء 
 .وا للمحاربة واملوت من أجل اعتقاداهتمّ وقد استعد,نيمَّنظُ ومْنيِّيِّجد

َّبعد هزيمتهم للقوات, تقد  قـد ًاعـَّتوقُ مًيئاكـام لـو أن شـ ,مت احلشود ألداء أضحيات املعبدّ
 قوات املـشاة بمهامجـة تقام:  ليدعو كامل جيشه للخدمة;أرخيلوس اغتنم هذه الفرصة. َثَدَح

ْالقدسشوارع  ّمـن الواضـح أن هـذه املعارضـة . ملحيطـة, بينام هاجم سالح الفرسان األرياف اُ
َّ وأعظم وأوسع انتـشارا بكثـري ممـ, بكثريًللكاهن األكرب كانت أكثر تنظيام  ًأَّهيـُا جـوزيفس كـان مً

 متمركـز يف د رئـيسُّل جوزيفس من مد ما كان من الواضح أنه مترِّقلُهلدف ما, ي. لالعرتاف به
ْالقـدسحـاء  يف أن ودام, متبوع بقتال شوارع رئيس,املعبد كـان  −عـىل أيـة حـال  −جـوزيفس . ُ
عبـري من خالل اسـتعامله هلـذا الت. »ًاعصيان«بالنسبة له, كان ذلك . ثَدَ بكيفية رؤيته للحًاواضح

 . والرومان,د بأن جوزيفس كان إىل جانب أرخيلوسَّنتقايص يمكننا أن نتأكاال
أولئـك الـذين بقـوا .  كانوا يف املعبدْنَّانتهت املعركة بوفاة عدة آالف من املدنيني, وأغلبهم مم

, ًالعيــد اجلنــائزي انتهــى فــورا. أحيــاء الذوا بــالفرار, بــاحثني عــن املــأو يف الــتالل املجــاورة
 ,وه أنتيبـاس عارضـه أخـ;يف هذه األثناء. غادر إىل روما − بدون املزيد من التأخري− أرخيلوسو

 قضيته أمام اإلمرباطور يف رومـا, اشـتعلت بينام كان أرخيلوس يدافع عن.  لنفسهَعى العرشَّواد
اليـوم اخلمـسون بعـد سـبت عيـد : عيد اخلمـسني(عشية عيد العنرصة .  يف اليهوديةُأخرثورة 

. حتـت احلـصار −ال َّبـشكل فعـ − الرومانية, ووضعوها َ ضخم حارص القواعدٌ, حشد)الفصح
ْالقدساندلع القتال يف  ًخصوصا.  والريف,ُ ُ  واألكثر ,مَّنظُ للسخط املًا كانت منبت اجلليل بدت بأهناُ

 قبل امليالد, ظهر الزعيم األول وهو هيـوذا مـن اجلليـل, الـذي هـاجم 4ة, ومن هناك, عام َّيِّجد
ُرصَ, قـه نفـسيف الوقت.  لكي يستويل عىل األسلحة;كيَلَمستودع السالح امل  هـريودس يف أرحيـا ْ

ِأحر  هـو انتقـام إلغـراق الكـاهن أكـرب ّملنـشقف الـسيايس اّهل يمكن أن يكون هذا التـرص. قُ
َبأرسع ما يمكن, مج.  احتامل كبرياالرشعي? يبدو ذلك ذ  جحافـل وأربعـة مـن َ الرومـان ثالثـةَعَ
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 ;يف النهايـة. يسْكَكتائب سالح الفرسان سوية مع العديد من القوات املساعدة, وقامت هبجوم ع
ِ, صلهمّكل هيودي, وزعامء املقاومةْيَحوايل ألف  . بتهمة العصيان− بالطبع−وا ُبُ

ّيف هذه األثناء يف روما, ويف تلك السنة نفسها, أغسطس قيرص قرر تقسيم اليهودية بني أبنـاء 
 بـام فيهـا − أعطـى النـصف األغنـى مـن اململكـة. ّهريودس, وكل حيكم بلقب أدنى من امللـك

َّعد الذي , إىل أرخيلوس− اليهودية والسامرية  ْنيَم النصف اآلخر إىل حكـومتّ; قسًا رومانيً حاكامُ
ُحكم ر«باملعنى اليوناين ( ْنيَباعيتُر ُ ْ ً, أعطى كال)ع األرضْبُ  األرض, َعْبـُ رْنيَن البـاقيْيَ من األخـوَّ

 وأرايض عرب األردن; فيليـب , اجلليلَمَكَهريودس أنتيباس ح.  وهريودس أنتيباس,ومها فيليب
 .ها ورشق اجلليلاستلم أرايض شامل

ُ, رغم أن جوزيفس بدا أنه يظهـر عـىل الـسطح أن املطالبـة ًأوال: ب مالحظتهام هنانقطتان جي
كانـت  −ببـساطة  − وبأهنـا ,قـة وارجتاليـةّبكاهن أكرب نقي وتقي جاءت من جمموعة صاخبة متفر

  ع يف املعبد من أجل عيد الفصح القادم, إال أنـه مـن الواضـح ّي جتمذ ال, من احلشد العاديًاجزء
ْالقدسدت يف َّ القتال واملعارضة التي تصعً نظرا ملد− ّ بأن جمموعة املعارضة تلك − وما بعدها ,ُ

 ًاعهم يف املعبد يف يوم العيد اجلنائزي مل يكن حادثـُّإن جتم.  وبأن شبكتها شاملة,كانت بقيادة جيدة
َّالبديف احلقيقة, . ّد; واستعدوا للمشكلةُّلقد جاءوا بتعم. ًاعرضي . املـشكلة بالتأكيـدعـوا َّ أهنم توقُ

 الـذي −جـد عـىل اإلطـالق ُ وْ إن− كان أولئك الناس? وما الـسبب ْنَم: ْنيَ سؤاليهذا يستجد
 مه عن عقيدهتم لرغبتهم العميقة يف تنصيب كاهن أكرب طاهر وتقي يف مكانه? ْهَيمكننا ف

ُيبدو بأن هذه األحداث ت ِّالسيد د ببيئة هامة عن حياة ِّزوّ  قبـل املـيالد, 4عام : ةّ املبكرَاملسيحَّ
ِّالسيد عندما مات هريودس,   كـان −ًعات األوسع انتـشارا عـىل اإلطـالق ّ للتوقً طبقا− َاملسيحَّ

ّوهكذا, يمكننا أن نكون متأكدين بأن والدته وحياته حدثتا يف وقت تـسود . ً تقريباْنيَعمره سنت
 رغم أن مسقط رأسـه كانـت ,روهة الساللة اهلريودسية الفاسدة واملكَّفيه خلفية من اهلياج ضد
َّمتىِّدون إنجيل ُيف بيت حلم يف اليهودية, ي ِّالسيد أن ) 22−23: 2 (َ ُ أخـذ إىل النـارصة يف َاملـسيحَّ
ِّالـسيد ن إ اإلنجيل, قيل ّبعد مدة طويلة من الصمت يف سجل. ًاجلليل عندما كان طفال  َاملـسيحَّ

َّ لكي يعم;ظهر يف اجلليل ِّالسيد ومن اجلليل مجع . ملعمدانل حييى اَبِد من قُ  عـىل , حواريهَاملسيحَّ
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ُالزيلوت اثنان منهام كانا من ّاألقل ْ كـام رأينـا, . بعيسى اجللييل −ًعموما  −ُ كان يدعى ;بالتأكيد. َّ
  كيـف كانـت. ّ للثورة, ومنها جاء هيوذا, زعيم جمموعة كبـرية مـن الثـوارًاستنبتُاجلليل كانت م

ِّسيد العالقة  −آنذاك  −  ِ مع هؤالء املعارضني السياسيني, مـع تلـك احلـشود املـرضَاملسيحَّ   ة? َبُ
 .من جوزيفس − ُأخرمرة  −ة تأيت َّزعيمهم? األدل − ًالحقا −هل كان قد أصبح 

ِعارضة كانت تصل يف مداها إىل حركة عصيان واسعة, إال أنـه ُصفات رواية جوزيفس امل
ًجداعانى  . »ًاعصيان« لالستخفاف هبا عىل أهنا ليست ; الوقت نفسه ويف, للتقليل من حجمهاَّ

ْالقـدسشة يف ّ بمـذابح متوحـ أن املعارضة مل تنته−ً أيضا −ل ِّسجُ جوزيفس ي;رغم ذلك يف . ُ
ًجـدا ًاشّتوحـُأرخيلوس أثبت أنه كان م. َّاحلقيقة, نوه إىل أهنا أصبحت أسوأ بمرور الوقت  يف َّ

بعـد  −أرايض أرخيلوس . نفاه إىل فيينا يف فرنسا − سنوات ةبعد عرش − لدرجة أن قيرص ,مهْكُح
ِحك −ذلك  بـام أن فيليـب . »اليهوديـة«ل رومـا كمحافظـة رومانيـة اسـمها َبـِ مبارشة مـن قْتَمُ

ّهام الرباعيـة اخلاصـة, عـني كوبونيـوسْيَوهريودس أنتيباس كانا يف مكان آخر حيكامن حكـومت ُ, 
ُوبعث مـن رومـا حل ُس مـن عاصـمته التـي كانـت مدينـة سـاحلية تـدعى م أرايض أرخيلـوْكـُ

  ). Quirinius(سافر معـه احلـاكم اجلديـد لـسوريا اسـمه كريينـوس ). Caesarea (»َّالقيرصية«
َّ ملناطقها التي عليها أن حتكمها, لذلك تعهد كريينوس بإجراء ً كامالًاحساب −اآلن  −روما أرادت 

  . ًا حمبوبـ− تقـدير ّ عـىل أقـل−اين مل يكـن َّكُّلـسهـذا اإلحـصاء ا. ان الـبالدَّكُإحصاء كامـل لـس
 .املشكلة كانت حتمية.  بعد امليالد6كان التاريخ 

َّهيوذا من اجلليل قاد انتفاضة, واهتم كل طلب . بنُ الرجال الذين دفعوا رضيبة إىل روما باجلّ
َّعيا بأن السَّدُد, مِّأن يرفضوا اإلقرار باإلمرباطور كسي اليهودعىل  هّبأن ّ . د الوحيد املوجود هو اهللاِّيً

جـوزيفس . هَّ كـان ضـدْنَ وم, كان مع هيوذاْنَة ملعرفة مة الرضيبة هذه كانت وسائل رئيسمسأل
هـم كـانوا . ن ألول مـرةورِّتهـوُامل) رجال اخلناجر(ن وظهر السيكاري هنفسيذكر بأنه يف الوقت 

ّمـا أنـه إّ جوزيفس بأن هيوذا اجللـييل حِّلمُي. ّالفئة املسؤولة التي كانت وراء كل عمليات العنف
هـو .  أو أنه قادها, ومن الواضـح مـن رواياتـه أن جـوزيفس كـان يكـرههم,س املجموعةَّأس
 .» وجشعهم,تهمَّمهجي«همهم باستعامل سياستهم كعباءة لـَّيت
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ْبشكل مدهش, ذك مـن ثم قام هيوذا اجللـييل يف ز«. د هذا اجلانبِّؤيُ ليهوذا يف العهد اجلديد يٌرِ
ل ُسُّ أعامل الر.»ت مجيع الذين أطاعوهَّ وتشت,ً وراءه مجاعة من الناس, فهلك أيضاَّاإلحصاء, فجر

ّ من ذلك بأن هيوذا مع أحـد املقـاتلني اآلخـرين اسـمه صـدوق َح جوزيفس أكثرِّوضُي). 37:5(
ْ والــصدو, عــن إضــافة فئــة رابعــة إىل اليهوديــة بعــد الفريــسينيْنيَالفريــيس كانــا مــسؤول  ,ّقينيَُّ

ُالزيلوت« تلك الفئة الرابعة هي ,نيواألسني ْ ِدع). بونّتعصُامل (»َّ  نيبِّتعـصُم« كذلك ألهنم كانوا ْتَيُ
 ّيف تـأريخ جـوزيفس; مل يـذكرهم أي −فقـط  − ورد »يلـوتَز«مـصطلح . »يف الواجبات اجليدة

ل اإلشارة إليهم ِّفضُ من ذلك, كان يًبدال. رهمْكِد يف ذّف روماين آخر, وحتى جوزيفس مرتدّؤلُم
 .»رجال اخلناجر« ْ أي»Sicarii«ن و أو السيكاري,»لصوص« ْ أي;»Lestai«بكلمة ًيا سلب

ُّ يكشف تنوهيا يف العهـد اجلديـد يف كتـاب أعـامل الر−ً أيضا −هذا  ث عـن ّالتحـد. لُسـً
ْالقدساجتامع بني بلوس ويعقوب يف   بعد أن عاد بلـوس مـن سـنوات التبـشري العديـدة يف ,ُ

ــوس  ــل طرس ــة مث ــة والروماني ــدن اليوناني ــة ,»tarsus«امل ــا,»Antioch« وإنطاكي  , وأثين
ُكورنثوسو ْ ِ ُ »Corinth«,ُأفسس و َ َ »Ephesus« آالف اليهـود«, يعقـوب ورفاقـه ذكـروا أن« 

,  ه نفس يف الكتابًالحقا). 20:21(ل ُسُّ أعامل الر»بون لرشيعة موسىّتعصُم« −ًمجيعا  −كانوا 
خـرج «ُّبلـوس اهتـم بأنـه قائـد . اسية استعامل تعبري آخر أكثر حسَّ, تم)38:21(ل ُسُّأعامل الر

َ من قب»بأربعة آالف قاتل إىل الصحراء ُ ثم اعتقل,رومانالل ِ ّ عنـدما ننظـر إىل الـنص ;ْلكـن. ّ
ً ليست ما يقوله النص مطلقا»قاتل«اليوناين األصيل, نجد أن كلمة  ُّيف احلقيقة, بلـوس اهتـم . ّ

 . رجال اخلناجر− أربعة آالف من السيكاريني بقيادة
: زلنـا نـسألام نحـن ,ّ أو لربام بسببهم− »ةَلَتَالق« أو ,»بونّتعصُامل« −عىل الرغم من الصفات 

جيعلنا  −مرة ثانية  − عن خدمة الرومان? جوزيفس ًوا للموت بدالّ هؤالء اليهود الذين استعدْنَم
رغم ذلـك, الثـورات التـي . رين قاموا بالعصيانِّتهوُفراد املّنعتقد بأهنم كانوا فرقة صغرية من األ

ّهنا تقرتح بأهنم قاتلوا بغضب ومحاس وقوة برشية هامةَّدو ّالتناقض املتأصل يقنعنا بأنه ال يرغب . ّ ّ
َّأكثر جدية مم −بشكل واضح  −هم كانوا . بإخبارنا بحقيقة هذه الفئة وهـذا . ّا يتمنى الترصيح بـهّ

 .منا لألحداثْهَ ولف,ّسبة لقصتناأمر حاسم بالن
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ُالزيلوتجوزيفس كان يكره  −ًإذا  −ملاذا  ْ  ًا? عند النظر إىل مهنته يصبح األمر بـسيطً كثرياَّ
ًجدا  يف ًا عـسكريًابـل كـان قائـد. فِّتطـرُ بـدأ جـوزيفس مهنتـه كم;يف احلقيقـة:  بالنسبة لناَّ

ُالزيلوت ْ ُالزيلـوت قلب أرايض − اهّ كل عن اجلليلً كان مسؤوال;بشكل مدهش. َّ ْ  يف بدايـة − َّ
 ًابَّ مقرًا وأصبح صديق, إىل اجلانب الروماينَّ بعد خسارة منصبه, ارتد;ْلكن. ّاحلرب ضد روما

ْلإلمرباطور فـسبازيان  َ»Vespasian«, وابنـه تـيطس َ»Titus«انتهـى ًأخـريا.  قائـد اجلـيش ;
 ومواطنة ,, مع راتب تقاعديًاَّجدجوزيفس بالعيش يف روما ضمن قرص اإلمرباطور اخلاص 

َّ خيانته ضد شعبه كلَّلكن. رومانية َّالبد كان ;لبقية حياته. ًفته كثرياّ  ألنه ;عليه أن يراقب ظهره ُ
ِكر  .ل حتى أولئك اليهود الذين يعيشون يف روماَبِق  منَهُ

ِ الذي كت−يف كتابه األول, احلرب اليهودية   ,مـاينللـشعب الروم, 79 −75 حوايل عام َبُ
ُالزيلوت جوزيفس يضع اللوم عىل −واحلاصل عىل اجلنسية الرومانية  ْ بالرغم .  يف دمار املعبدَّ

 وبـالرغم مـن , التي نجت من احلصار وحريق املعبد,ت اليهوديةَّالّمن وصوله إىل كل السج
عـىل الـرغم . ولبام يق − ًاَّيِّلُك −ّت الرومانية, نجد بأننا ال نستطيع اإليامن َّالوصوله إىل السج

غـري  للجمهـور الرومـاين − ِّ وكـان يكتـب للعـدو,ِّ إىل العـدوَّمن مـصادره املمتـازة, انـضم
 مماثلة لكتابة أحـد النـازيني عـن تـاريخ »احلرب اليهودية«كتابة جوزيفس يف كتابه . يهوديال

آخر, بام أن إرهابية أحد األشخاص هي وطنية لشخص . 1939ّ التي تربر احتالل عام ,بولندا
جيب علينا أن . أن نكون حريصني يف استخدامنا ألعامله األدبية −بالنسبة لنا  −من الرضوري 

 . ومنظوري,ننظر إىل رواياته بشكل احتاميل
 بـدوي ٍراع. 1947 عـام َثَدَث استثنائي حَدَل انتباهنا إىل حِّحوُيف الوقت الراهن دعونا ن

 يبحث عن بعـض العنـزات , الشاملية للبحر امليتل عند النهايةَّب كان يتجوِّالدياسمه حممد 
 من ًبدال.  وإبعادهم, لتخويفهمه اقرتب ورمى بحجر,ًواعتقادا منه بأهنم يف الكهف. املفقودة

ًبشكل مفتون, زحف داخال الكهف الـصغري . م آنية فخاريةُّالثغاء الغاضب للعنز, سمع حتط
َرسَ وقد كـ− الطينية الكبرية ورُدُ من القًاوجد أمامه بعض. لرؤية ما كان هناك  − أحـدها اآلن َ

 .»لفائف البحر امليت«ُوالتي وجد فيها املجموعة األوىل للوثائق املشهورة منذ ذلك الوقت بـ
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ّ ظن أهنا مهتم, الذي بدأ ببيعها إىل أطراف خمتلفة,أخذها إىل تاجر آثار يف بيت حلم رغم ذلك, . ةّ
ِللفـائف التـي وجـهناك يشء مـن اللغـز حـول العـدد الكامـل  ِّسـبعة منهـا قـدمت وبيعـت . ْتَدُ ُ  

ُ يبدو بأنه وجد;ْإىل املؤسسات األكاديمية, ولكن −يف النهاية  −  االحتفـاظ َّ وربام تم,ُأخر أعداد تّ
 واحدة من تلك اللفـائف ;ّعىل األقل. ّ أو جامعني خاصني,ّ أو أهنا وصلت إىل أيدي جتار آخرين,هبا

 .  إىل أيدي وكالة املخابرات املركزية األمريكية, ولفرتة وجيزةوجدت طريقها إىل دمشق,
يف ذلك الوقت, رئيس مركـز وكالـة املخـابرات املركزيـة يف دمـشق كـان خبـري الـرشق 

 ,»تاجر مـرصي مـاكر«جاء باب بيته  −يف أحد األيام  −رو يل بأنه . األوسط مايلز كوبالند
َالذي يعر من النوع ًا ملفوفً قديامًاّوعرض عليه نص .  كإحد لفائف البحر امليـت− اآلن −ف ُ

 , أن مثل هذه الوثائق القديمة هي ثمينـةًادّجمهولة آنذاك, وكوبالند مل يكن متأك −بالطبع  −كانت 
ّ أو العربية, لكنـه , مل يكن باستطاعته قراءة اللغة اآلرامية; تأكيدّبكل. أو عىل أية درجة من األمهية

ّملخابرات املركزية يف الرشق األوسط, كريمت روزفيلت, الذي كان مقره ّعرف بأن رئيس وكالة ا
أخـذ .  عىل قراءهتـاًا ومن املحتمل أنه سيكون قادر, يف هذه اللغات القديمةًيف بريوت, كان خبريا

 قـام , بعض القطـع الـصغرية منهـاأطارت ووسط الريح التي ,اللفيفة إىل سقف البناية يف دمشق
ًقال بأنه التقط حوايل ثالثني صورة, ورغم ذلك مل يكن ذلـك كافيـا . رهاَّ وصو,ح تلك اللفافةْتَبف

ًجـدا ًاّ يمكننا أن نفرتض أن النص كـان كبـري;ّلتصوير كامل النص, وبالتايل أرسـل الـصور إىل . َّ
عمليـات بحـث يف مراكـز وكالـة . مركز وكالة املخابرات املركزية يف بـريوت, وهنـاك اختفـت

. ية حتت رشوط وتدابري قانون حرية املعلومات األمريكـي أخفقـت يف إجيادهـااملخابرات املركز
ّكوبالند يتذكر بأنه سمع نص ّ ّ لكنه مل يعرف سواء أثبـت ذلـك الـنص−ق بدانيال َّ يتعلًاّ  ّ بأنـه نـصّ

ّة من نص العهـد القـديم, نه تعليق عىل بعض املقاطع الرئيس أو أ,أسايس من كتاب العهد القديم
يف . ه نفـسُقات التي ظهرت عىل عدد من اللفائف األخر التـي وجـدت يف الكهـفمثل التعلي

 .ًيزال موجودا ما− ّبال شك −ّمكان ما هناك يف عامل جرائم اآلثار الرسية, هذا النص الثمني 
نظـرة مبـارشة إىل هـذه  −للمـرة األوىل  −عطينـا ُت دراسـتها تَّلفائف البحر امليت التي مت

 هـذه املجموعـة التـي مقتـت −لهـا هنـا َّالواسعة االنتـشار التـي كنـا نتأماملجموعة الكبرية و
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 والتـي − وامللـك −ة بنقاوة الكـاهن األكـرب َّاالحتالل األجنبي, التي كانت بشكل عنيد مهتم
ّكرست   أحـد األلقـاب التـي أشـاروا فيهـا إىل ;يف احلقيقة. ملراعاة القانون اليهودي −ًا َّيِّلُك −ُ

ِّ مطبقو التوراة− »Oseh ha-Torah«أنفسهم كان  ُ . 
ُالزيلـوتد بوثائق أصـلية جلامعـة ِّزوُلفائف البحر امليت, يبدو بأهنا ت ْ ألهنـا ظهـرت مـن ; َّ

 املوقع الذي − »قمران«ًوفقا للدليل األثري , ّ مثري لالهتامم هو أنه−ً أيضا −وما هو . جمتمعهم
ِوج ِّ مرة يبدو أنه قد أس فيه العديد من الوثائق, وعند النظر ألولْتَدُ س يف ذلك املوقـع مركـز ُ
د بـضعة ْعـُ عىل بًاُ هجر أثناء عهد امللك هريودس العظيم, الذي كان يمتلك قرص−يلوت َّللز

ْالذي أح هنفس القرص −أميال فقط يف أرحيا  َ من قبَقِرُ ُالزيلـوت«ل ِ ْ لـذلك كـان .  بعـد موتـه»َّ
 . احتالل قمران قد بدأ بعد ذلك

ِ امليت كتلفائف البحر َل أولئك الذين استعملوها, ومل تلمـَبِ مبارشة من قْتَبُ ل َبـِس مـن قُ
ما خيربوننا بـه . ينيةِّحني الالحقني, وهو أمر غري اعتيادي بالنسبة للوثائق الدِّنقُ أو امل,ّاملحررين
ًجدا ّهمُمثري وم −يف احلقيقة  −وما خيربوننا به هو . قهِّصدُعلينا أن ن فون الكراهيـة , يكشًأوال. َّ

بـشكل  −ُالعميقة للهيمنة األجنبية التي أوشكت أن تصبح كاملرض, وقد أثـريت كـراهيتهم 
ي يتبـع العديـد مـن سـنوات الـذبح واالسـتغالل ذ الـ,لرغبتهم الشديدة باالنتقام −واضح 

, ًا عامـً هذا قد يكون اسام− »Kittim« أطلقوا عليه اسم ٍّل عدوَبِين اليهودي من قِّوالكبح للد
 :علنُلفيفة احلرب ت.  يف القرن األول امليالدي, فمن الواضح أهنا تشري إىل الرومان;ْلكن

ُفوا وفقا لكل هذا القانون يف هذا اليوم, عندما يَّعليهم أن يترص ّ وضـعون مقابـل معـسكر ً
»Kittim« .َوبـاب املعركـة سـيفت... َبعد ذلـك, الكـاهن سـينفخ هلـم األبـواق  ُةَنـَهَالك... حُ

ويف ) ّالعــدو (»Kittim«ّعنــدما يكونــون عنــد طــرف خــط . إلعــالن اهلجــوم... خونســينف
َّ الـستة سـينفخون أبـواق الـذُةَنـَهَالك.  رجل سريفع أسلحته احلربيـةُّمرماهم, كل ح بنغمـة ْبّ

 احلشود التي حتمل قرون الكباش سـتنفخ ُّن وكلوّوالالوي. عة لتوجيه املعركةّتقطُ وم,صارخة
وعندما خيرج الصوت, علـيهم أن يـسامهوا يف اإلكـامل .  اآلذانُّة تصمّع ضج م,لنداء املعركة

 .»Kittim«ة من الـَّعىل املجروح بشد
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ًبـدال مـن ًيبـا سـيموتون قر: , الذين احتقروا ومقتـوا الرومـاننيفّتطرُلم املُهكذا كان ح
َاملسيح املنتظرلليوم الذي سيظهر فيه  −فقط  −عاشوا . »Kittim«خدمة الـ ُ  ,لشعب اليهودي لَ

 , وملــوكهم املتــواطئني,تهم الكبــارَنــَهَ كَّ وضــد,ّويقــودهم يف حــرب منتــرصة ضــد الــروم
ة َنـَهَاللة نقية من الكُ يف إرسائيل سُأخر لكي يكون هناك مرة ;ويمحوهم عن وجه األرض

ْسيحنيَيف احلقيقـة, هـم انتظـروا مـ. داوداللة ُ ومن امللوك من س,الكبار ْ منتظـريَ َ اهن الكـ: نُ
َمسيح«ث عن َّعىل سبيل املثال, رشيعة املجتمع تتحد.  وامللك,األكرب سيح َ مـ:ْنيَّ مـستقبليْنيَ
َسيح هارون يقصَم. » إرسائيلَمسيح و,هارون ّسيح إرسائيل يعرب عن َد به الكاهن األكرب; ومُ

 بـشكل اسـتفزازي, ومـن. َهاَ نفسِ األخر الشخصياتُتذكر اللفائف. داوداللة ُملك من س
 يف شخص واحد, ْنيَن االثنْيَ جتمع هذ− مثل وثيقة دمشق −, بعض اللفائف ّمنظورنا اخلاص
َفهي تتكلم عن م إهنـا تكـشف عـن شـخص . » وإرسائيـل, هارونَمسيح«ر واحد َنتظُسيح مّ

 . وملك إرسائيل,الكاهن األكرب −نفسه الوقت  ب− الذي هو ,واحد
ة الكبـار َنـَهَ تكـون سـاللة امللـوك والكْ بـأنتويل الكثري من األمهيـة هاّكلهذه النصوص 

 َب نفسكِّنصُ ستَ أنتَخوتكإمن بني «: لفيفة املعبد تذكر. اللة حقيقيةُ أن تكون سْ أي;»نقية«
 . »َ عىل نفسكَ ليس أخاكًا أجنبيً رجالبّ; أنت لن تنصًاملك

ا شخص واحد,  مه; وبالتايل,)ن بالزيتاممسوح(ن اَّكرسُامللك والكاهن األكرب كالمها م
َاملسيح املنتظرإنه  ُ َاملـسيح « تعبري ,يف احلقيقة, من فرتة قريبة ال تتجاوز القرن الثاين قبل امليالد. َ

َاملنتظر َ كان يستعم»ُ ود, كيـة لـداَلَل لتسمية امللك الرشعي إلرسائيل, أحـد أفـراد الـساللة املُ
َّوالذي كان يتوقع بأن يظهر وحيكم ُالزيلوت يكن عند ع ملُّلذلك, هذا التوق. ُ ْ  فقـط, بـل كـان َّ

إنه شـعور .  وإىل اإليامن اليهودي يف فرتة املعبد الثانية, يعود إىل العهد القديمًا قويًا دفينًاشعور
بشكل كبري   تنقيحهاَّ العهد القديم قد تمَبُتُك«ُأشري إىل أن : ا يعتقدهااملرءَّسائد لدرجة أكرب مم

ًجدا  .»يةَمسيحكوثيقة  −لة مج − لدرجة أهنا أصبحت ;َّ
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َّالـسكانأن  −بالطبع  −الفكرة هي   كـانوا ,ّعـىل األقـل) فلـسطني( اليهـود يف اليهوديـة ُّ
َاملسيح املنتظـرّيتوقعون ظهور  ُ  يف عهـد َّعـب الـذي حـلُّات والرَّوباملـشق. داوداللة ُ مـن سـَ

الوقـت لظهـور . ام الرومان الالحقني, بدا أن وقت الظهـور قـد حـانَّكُهريودس وعهد احل
َاملسيح املنتظر ُ ُ لـيس مـن الـرضوري أن نفاجـ; قد جاء, وهلـذاَ ّ عنـدما نكتـشف بـأن حركـة أّ

ُالزيلوت ْ  . ية يف صميمهاَمسيح الثائرة ليهوذا اجللييل وصدوق الفرييس كانت َّ
 ر?َنتظُ املَاملسيح يف رأهيم كان ْنَ م;ًإذا

 واملكائـد الـسياسية التـي كانـت قـد َملـسيحام دور ْهَدنا بسياق لفِّزوُلفائف البحر امليت ت
ُالزيلوتع حركة ُّال يف تطلَّبرزت وراء والدته وزواجه ودوره الفع ْ  لإلنجيـل, ًطبقـا.  للنـرصَّ

ِّالسيد  ُ من ناحية أبيه; ومن ناحية أمـه, كـان مـن سـداوداللة ُ كان من سَاملسيحَّ  ,اللة هـارونّ
َّمتى ,الذي كان الكاهن األكرب َلوقا; )16, 1: 1 (َ َلوقا; )5,36: 1 (ُ سـوف نعـي فجـأة ). 4:2 (ُ

ُالزيلوتأمهيته بالنسبة لقضية  ْ ً عندما ندرك بأنه كان وريثاَّ  َاملـسيح, هو كان  ْيهامَ كلتْنيَلساللتل ّ
ْتيهام كلوتيةُنَهَكية والكَلَ املْنيَتَ; بام أنه ورث السالل)1(»املضاعف«ر َنتظُامل  َمسيح«كان  −ًإذا  −, فهو َ
يف لفـائف  −بـشكل واضـح  − هرْكـِ ذَّ, وكام رأينا كان هو الشخص الذي تم» وإرسائيل,ارونه

   يمكننـا أن نقبـل ;بالتـايل. عىل نحـو واسـع بأنـه كـذلكُّد ُوسوف نر بأنه كان يع. البحر امليت
َاإلشارة التي يفرت −كتعبري عن هذه حقيقة  −  والتي وضـعها بـيالطس البنطـي ,ض بأهنا ساخرةُ

ِّالسيد هذا هو :  والتي تقول,أسفل الصليبعىل  َّمتى . ملك اليهودَاملسيحَّ َ) 27 ,37.( 
ِّالسيد   bani«يف العربية (ر لبني إرسائيل َنتظَسيح مَ وكم, وكملك,ككاهن أكرب − َاملسيحَّ

mashiach« (− ربام كان يتوقع منه قيادة َّ ُالزيلوتُ ْ َّربام كـان يتوقـ.  إىل النرصَّ ة ع منـه معارضـُ
ة َّهمـُ التـي كانـت م,بمفاهيم النقاوة الطقوسية −بقوة  −ك َّ وأن يتمس,ّالرومان يف كل خطوة

ًجدا يلوت, كان لديه دور ديني وسيايس ليقوم بـه, وكـام حيـدث, كـان َّكزعيم للز. َّ للزيلوتَّ
ث عـن وصـول ّنبي العهد القديم زكريا قد حتد: هناك طريقة معروفة بالنسبة له إلنجاز ذلك

ْالقدسك إىل مل  ). 10 − 9: 9( زكريا . عىل ظهر محارُ

                                                           
 .ُاملرتجم. َ ومسيح ملك إرسائيل يف آن واحد,َمسيح الكاهن األكرب  )1(
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ِّالسيد   لكـي ;وءة وغريهـا مـن النبـوءاتُبُّ بأنه من الرضوري إنجاز هذه النَّ أحسَاملسيحَّ
َالقي القبول العام; يف احلقيقة, نبوءة زكريا اقتبسُت َّمتـىت يف العهد اجلديد يف إنجيل ُّ َ) 5:21 .(

ِّالسيد لذلك دخل  ْالقدسإىل  َاملسيحَّ ت َّ احلـشود التـي حيـِّعـربُالفكـرة مل ت.  عـىل ظهـر محـارُ
 :وصوله

, هكذا كانوا يصيحون وهم يبكون ويضعون أغـصان األشـجار والعبـي »داوداملجد البن «
 .  فوقها كتعبري عفوي عن القبول واملديحَّ ليمر;عىل طريقه
ِّالسيد  ل َبـِ مـن قداوداللة ُرتاف به كملك من س االعَّوتم. دُّ كان قد اختار طريقه بتعمَاملسيحَّ
ْالقدستجمهرة يف ُاحلشود امل ُ. 

 .أو بدا األمر كذلك. ُلقد حسم األمر
ل هيـو سـكونفيلد يف كتابـه َبـِش مـن قِوقُوءة العهد القديم ونتائجه نـُبُد لنَّتعمُهذا التمثيل امل

ِ الذي نرش»مؤامرة عيد الفصح«  منـذ ذلـك , نرشه عدة مرات إعادةَّ; وقد تم1965 ألول مرة عام ُ
لقد حصل عىل أفضل املبيعـات يف . ّاحلني, وقد باع أكثر من ستة ماليني نسخة يف ثامين عرشة لغة

ٌّيسْنَ فهو اليوم م; املعايري, ومع ذلكّكل  . ب احلديثة ال تذكر حتى عمل سكونفيلدُتُالك. ً تقريباِ
ًجدا ولكنها هامة ,لمثرية للجد −بالتأكيد  −ّإن األمور التي أظهرها هي  ُ; إن محَّ ّاة القـصة ّ

َ خـشية أن هتـ,بقـوا هـذه األفكـار البديلـة بعيـدةُأن ي −بـشكل ثابـت  −التقليدية حياولون  َّز ُ
ِّالـسيد  ومـن شخـصية , مواقفنا من اإلنجيلِّغريُاألعراف, وخشية أن جتعلنا ن  ومـن ,َاملـسيحَّ

َّلد, من الرضوري أن تكرمها سكونفيّقدُدروس كالتي ي. تاريخ تلك األحداث ُ  بعـد ًر, جـيالّ
ًجداات كبرية َّيِّمساندهتا بكم −ًأخريا  − َّجيل, إىل أن يتم  من املعلومات البديلة الكفيلة بقلـب َّ

ًجدااملوازيني واألعراف, لتجعلنا نقرتب من تارخينا بمنظور خمتلف  َّ. 
ِّالسيد العديد من العوامل يف حياة  ْالزي ثورة ;َاملسيحَّ ن كانـا مـن ْيَ, والدتـه مـن أبـوُلـوتَّ

ُالزيلوت وهارون عىل التوايل, أعضاء داوداللة ُس ْ د كملـك َّتعمُ من حاشيته املبارشة, دخوله املَّ
ْالقدسإىل  ِّالسيد  تلك العوامل جيب أن تكون كفيلة بأن مكانة ّ كل,ُ    − تأكيـد ّبكـل − َاملـسيحَّ

 !فام هي املشكلة?. ها مل تكن كفيلة بذلكلكن. ة اليهوديةّيف التاريخ هي كزعيم لألم
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ُالزيلوتببساطة, قضية  ْ  ألن هـدفها ًا; حتميـًاربام كان ذلك أمـر.  وبشكل مشؤوم,ًمتاما فشلت َّ
ّ التي كانت القوة العـسكرية األعظـم التـي عرفهـا عـامل البحـر ,األسايس كان معارضة هيمنة روما

ُالزيلوتبالرغم من أن املنهج الطبيعي حلركة .  يف ذلك الوقتاألبيض املتوسط ْ  قادها ملعارضة هـذه َّ
ذلك كان .  فإهنا لن تربح تلك احلرب,ّ وبكل القوة التي كان بإمكاهنا أن جتمعها,اهليمنة بشكل علني

ّ متاما لكل الذين نظرواًاواضح  .لألمام −ًولو قليال  − حتى ,ً
ّمان أكثر من اليهود يف العدد, وقوة الروم كانت تتمركز عىل جيش من الواضح أنه كان هناك رو

ًجيدابني َّمن اجلنود املحرتفني املنضبطني واملدر  الذين ما كانوا ليكرهوا املفاخرة بـاألعامل الوحـشية ,ِّ
ِدع هـاّكلهذه القوة .  بذلكَّ أو لو أن اجلندي أحس, استدعى األمر ذلكْ إن,بدعةُوامل  بقيـادات ْتَمـُ
ِ التي دع,ؤنُائلة وواسعة االنتشار من امله كمـل ُق اجليدة, والتي كانـت مجيعهـا تُرُّن والطُفُّ بالسْتَمُ

 . ويف الوقت املناسب,ؤنُ وامل,املرور اآلمن للقوات −بقوة  −البنية القوية التي كانت تضمن 
ُالزيلوتمنذ الظهور العلني ملعارضة  ْ ة َنـَهَام رومـان والكَّكـُ ح−ام َّكـُ, سلسلة مـن احلم 6 عام َّ

. أن حيافظوا عىل االستقرار يف اليهودية − ُأخر أو ,بطريقة – حاولوا −ّالكبار اليهود عىل حد سواء 
 –ًأبـدا  −النزاع ال يـزرع ,  وبالثروة التي تنجم عن ذلك السالم,كانا يرغبان بالسالم مهاكالن ااجلانب
 أو املال للمـزارعني, وال حتـى ,الطعام – ًأبدا −ُتنتج ُ أو ينبت املحاصيل, واألرض البور ال ,البذور

ِ وروما اعتمدت عىل اليهودية يف احلصول عىل أربعني طالن,امَّكُرضائب للح ّ من الفضة كـل عـام )1(َّ
ة يف الفالحـة, دام وباستخدام سياسة حذر).  باوند من الفضة3.750ًتقريبا تعادل (للخزانة الرومانية 

ًياِّلُتالشى ك −فجأة  −ّ لنصف قرن, ثم ّستقراملغري هذا امليزان  َّ. 
                                                           

  .ُاملرتجم. وحدة وزن قديمة: ِالطالن  )1(
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ِّالسيد والدة  )1(م. ق4قبل  َّمتى إلنجيل ً, طبقاَاملسيحَّ  .موت هريودس العظيم). 1:2 (َ

 وفاة هريودس العظيم م. ق4

َلوقا إلنجيل ً, طبقاَاملسيحوالدة   م6 وفـق إحـصاء كريينـوس, ). 1−7: 2 (ُ
 .كم سورياحا

ِّالسيد معمودية   م27−28 يف السنة اخلامـسة عـرش لعهـد ) تاريخ تقليدي (َاملسيحَّ
َلوقا(اإلمرباطور تيربيوس  ُ 3 :1−23.( 

ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةً, طبقاَاملسيحَّ

 م, إعدام حييـى 34ًبعد زواج هريودس أنتيباس وهريودياس تقريبا سنة   م35ت 
 .عمدان, بعد الدليل يف جوزيفسامل

ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتى جلدول أحداث إنجيل ً, طبقاَاملسيحَّ َ. 
ُبولسني لِّالديل ُّالتحو  م36−37  . يف الطريق إىل دمشقُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َاملسيحَّ
ُكورنثوسبلوس يف   م50−52 ْ ِ  ).إىل الثيسالونيكيني(, يكتب رسالته األوىل )2(ُ
 .بلوس يف روما حتت اإلقامة اإلجبارية  م61
َيفرت  م65ت   .ض إعدام بلوسُ
ْاجليش الروماين حتت قيادة فسبازيان يغزو اليهودية. حرب يف اليهودية  م66−73 َ. 

ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت   وعضو جملـس الـشيوخ الرومـاين, الـذي ذكـر ُ
ِّالسيد   .َاملسيحَّ

ِّالسيد حياة بليني األصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َاملسيحَّ
ْأغناطيوس لويوال أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُبولسُ ُ. 

                                                           
 .ُاملرتجم. ًتقريبا: قبل امليالد, ت: م.ميالدي, ق: م  )1(
 .رتجمُامل. بلد يف اليونان  )2(
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ّمؤرخسوتونيوس,   م138−117ت  .»خريستوس« روماين, ذكر ُ

َّيوحنــاي, َاملــسيحالنمــوذج األول املعــروف لإلنجيــل   م125ت  َ ْ ُ) 18 :31−33( ,
 .ُالندز, وجد يف مرصبردي ري

ُاجلزء األقدم املعروف من رسائل بلوس, بردي تشيسرت بيتـي, وجـد يف   م200ت 
 .مرص

َّيوحنا(ًيا اإلنجيل األقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ, بردي بودمري, وجد يف مرص)ُ

  م325
ِالـذي عقـ) إزنيـك ()Nicaea«)1«جملس نيكيا  ل اإلمرباطـور َبـِ مـن قَدُ
ِّالـسيد ّإن ألوهيـة . نطنيالروماين قسط ِ جعَاملـسيحَّ  ً رسـميةً عقيـدةْتَلـُ

 .3 مقابل 217بتصويت 

َكنيسةجملس   م393−397 َّل العهد اجلديد الراهن, وبـت يف أمـره َّ بنزرت, الذي شكَ ُ
 .يف جملس قرطاجة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .ُاملرتجم. , ازدهرت يف عهد الرومان)عند بحرية إزنيك جنوب رشق اسطنبول(بلدة قديمة يف تركيا, اآلن إزنيك  )1(
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 .موت امللك هريودس م. ق4
ُالزيلوتانتفاضة   م6 ْ  .هيوذا اجللييل, حتت قيادة َّ

ّعني بيالطس البنطي حاكم اليهودية   م26 ّ  ). م36حتى عام (ُ
 .ُ ونفي,ُبيالطس البنطي أعيد إىل روما  م36

ِل ضـد اليهـود يف اإلسـكندرية شـجعت مـن قْتَاضطرابات وحاالت ق  م38 ِّ ُ ل َبـّ
 .احلاكم فالكوس

 . ُهريودس أنتيباس نفي إىل بريينه الفرنسية  م39
ِّالسيد يعقوب, شقيق   م44ت   .ُ, أعدمَاملسيحَّ
َّتيربيوس ألكساندر حاكم اليهودية  م48 − 46 ِْ َ. 
 .ينيَاملسيحتوقيف . احرتاق روما عىل يدي نريون  م64

ِاجلنرال اليهودي يف اجليش الروماين تيربيوس ألكساندر حاكم ملرص  م66 ْ َيرسل . َ ُ
 .ُة آالف من اليهود قتلواّعد. ّمع قواته إلمخاد الثورة يف اإلسكندرية

ْاجليش الروماين حتت قيادة فسبازيان يغزو اجلليل. َّحرب يف اليهودية  م66−73 َ. 

  م67

ّجوزيفس, زعيم عسكري هيودي جلـييل, يرتـد إىل اجلانـب الرومـاين بعـد 
; العـصور م 78−77حـرب اليهـود : اكتابـ(ب التاريخ اليهـودي ُتُك. هزيمة

بينام كان يعيش يف القـرص اإلمرباطـوري يف ) 94 عام القديمة لليهود, حوايل
 .روما

َفسبازيان يعلن كإمرباطور  م69 ُ ْ ًيضع ابنه تيطس مـسؤوال. َ َتـيطس . عـن اجلـيشَ
ًيعني تيربيوس ألكساندر رئيسا هليئة األركان يف جيشه ِ ْ َ ّ. 

  م70

ْالقدستدمري املعبد يف  ُبعد ذلـك, فـسبازيان ي. ُ ْ أعـضاء  َّم كـلِدْعـَق ويِالحـَ
ْالقدس. داودكية لَلَاللة املُّالس ُ يبدل اسمها ليـُ  Aelia«صبح إيليـا كابيتولينـا َُّ

Capitolina«يـسمح الرومـان . مـون مـن دخـول املدينـةُ اليهود حيرُّ, وكل
بتأسـيس مدرسـة ) Johanan ben Zakkai(للفرييس يوهانـان بـن زاكـي 
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ْ وبتأسيس السنهد ريم,دينية َ ْ ً, مساعدا عىل إحياء اليهوديـة )2(ّ يتعلم يف يبنه)1(َّ
ِاملدرسة والسنهد ريم كت. (انيةّالرب ُ ْ َ ْ  ). م132 هلام النجاة حتى عام َبَّ

ِّمسعدة دم  م73 ُالزيلوت من 960ت, وانتحر َرُ ْ َ فضال عن األ,َّ املعبد اليهـودي . ْرسً
َيف أونياس يف مرص يغل  .قُ

 
ْالقدسة يف املعبد يف َنَهَجمموعة من الك يهود من تقـديم الغري ع ْنَرت مَّادية للرومان قر معُ

 للقيـرص ولرومـا يف املعبـد كـان َّؤدُهذا التوقيف للتضحيات اليومية املألوفة التي ت. اهلبات
 . مل يكن هناك نظر للخلف.  لإلمرباطورًاعّ وغري متوقًا مبارشًايِّحتد

ُالزيلوت ْ كـام .  مرحلـة الـدخول إىل اجلحـيمن للرومان قادوا شعبهم إىلوعادُة املَنَهَ والكَّ
ً حرب ضد روما كان حتمياُّنَيذكر جوزيفس, ش  . فُّ بسبب هذا الترص,ّ

ُالزيلوت ْ ّ اعتقـدوا بـأهنم كـانوا سيـستعيدون − يف طموحهم الـذي مل يكـن يف مكانـه − َّ
ًجدا خسارهتم كانت عظيمة َّتهم, لكنَّالسيطرة عىل أم فت ّ لدرجة أن كل هذه اآلمال قد اخت;َّ

 . سنةْيَلقرابة ألف
 . ّيف القيرصية, املدينة الساحليةم,  66 عام ًانفجر القتال أوال

املحاوالت لتهدئـة الوضـع كانـت عقيمـة يف وجـه اإلحبـاط والكراهيـة التـي أثـارت 
ُالزيلوت. اهلجامت ْ  .  قد حصلوا عليه; كانوا ينتظرون هذا اليوم, واآلنَّ

 . غد املوعودال − ًأخريا −بالنسبة هلم, قد جاء 
ِاآلالف قت ُالزيلوتسيطر : واُلُ ْ ة عىل البحر امليت; سـيطر اآلخـرون عـىل َدَعْسَ عىل قلعة مَّ
ْالقدساملدينة األدنى  أحرقـوا . والكـاهن األكـرب,  )3(ّ وعىل املعبد, أحرقوا قرص امللك آغريبا,ُ
 .ًأيضات الرسمية َّالمكتب السج

                                                           
 .ُاملرتجم. املجلس األعىل, عند اليهود القدماء  )1(
   .ُاملرتجم. بلدة تقع يف السهول الغربية لليهودية: يبنه  )2(
كان رجل اإلمرباطورية الثاين يف عهـد اإلمرباطـور . قائد روماين.): م.  ق12 ـ 63(ّآغريبا, ماركوس فيبسانيوس   )3(

 .ُاملرتجم. أوغسطس
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ْلقدسايف : ظهر الزعامء من بني صفوف اليهود وهيـوذا . , ابن الكاهن األكرب كـان القائـدُ
ْالقـدس قبـل العـودة إىل , وهنب مستودع السالح,ةَدَعْسَاجللييل ظهر يف م ًرتـديا ُ م− كملـك ُ

ِالكاهن الرسمي األكرب قت.  للسيطرة عىل القرص−كية َلَالعباءات امل  .َلُ
يل اهلائـل مـن الكراهيـة َّلـسين هلـذا اّستعدُالذين كانوا غري مـ −يف بادئ األمر, الرومان 

 .  خرسوا بسهولة− نحوهم
َّحاكم سوريا سيستيوس غالوس زحـف إىل اليهوديـة مـن عاصـمته إنطاكيـة عـىل رأس 

 . الفيلق الثاين عرش
ْالقدسبعد حتطيم العديد من القر والبلدات, حارص جيشه  َّلكنه صد بخسائر جسيمة . ُ ُ ّ

ًجدا ْالرتيبيون, بام فيها قائد الفيلق السادس وَّ ّ)1( . 
 . نتيجة رسعة تراجعه −فقط  −سيستيوس بنفسه يبدو أنه نجا 

ُالزيلوتيف تلك الكارثة, استوىل  ْ عىل الرغم من أن هـذا .  عىل الكثري من األسلحة واملالَّ
ِ عىل القوة, إال أن الكثري من ذوي البـصرية اليهـود هربـوا مـن اليهوديـة, لعُّيدل مهـم بـأن ْلّ

 .ًايزداد إال سوءالوضع سوف لن 
كـانوا . السـتجامع قـواهم −فقـط  − ْالرومـان انـسحبوا, ولكـن: ّوهم كانوا عـىل حـق
 . سيعودون بوحشية للثأر

ُالزيلـوتّيف تلك األثناء, يف غياب السادة الرومان الكبـار, جتمـع  ْ انتخبـوا . ًأيـضا ثانيـة َّ
ًوفقـا للتقنيـات والتـشكيالت وا بتـدريبها ؤ وبـد,ّالقادة ملناطق خمتلفة, وزادوا عدد القـوات

 . العسكرية الرومانية
ُالزيلـوت حيث كان جوزيفس قائد قوات ;القتال األول كان سيصبح يف اجلليل ْ  , آنـذاكَّ

 . والصديق للرومانّؤرخُامل −فيام بعد  −رغم أنه أصبح 
َّ أغضب بانفجار الثورة يف اليهودية)1( نريون»Nero«اإلمرباطور الروماين   ًااربـ وأمـر حم,ُ

ْ يف اجليش يدعى فسبازيان برتًاقدير ُأرسل فسبازيان. س هجوم استعادة السيطرة عىل البالدُّؤَ َْ 
                                                           

ْالرتيبيون  )1(  .ُاملرتجم). عند الرومان( ومصاحلها ,ّاملدافع عن حقوق العامة: ّ
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ْفسبازيان نفـسه زحـف مـن . َ تيطس إىل اإلسكندرية للحصول عىل الفيلق اخلامس عرشُهَابن َ
رشين مـن جمموعـات القـوات  اخلـامس والعـارش, برفقـة ثالثـة وعـْنيَسوريا كقائد للفيلقـ

 .فرسان واملشاةالً حوايل ثامنية عرش ألفا من سالح ,ساعدةامل
َفسبازيان وتيطس اجتمعا يف امليناء السوري  َْ»Ptolemais«) دوا َّ وبعد أن وح,)ّاآلن عكا

َجـوزيفس كـان قـد أرس. كوا إىل داخل البالد عرب احلدود إىل اجلليلَّقواهم, حتر ِ  يف قلعتـه يف ُ
»Jotapata«) بعـد . لتي تقع يف منتصف الطريق بني حيفـا وبحـر اجلليـل, وا)اآلن يوديفات

 .  سقطت اجلليلًاحصار دام أربعني يوم
َ لكنه أرس,جوزيفس هرب ِ دعى ُ ثانية بعد فرتة وجيزة, واستسلم إىل ضابط روماين كبري يُ
ْالرتيبيون نيكانور  ًاكاهنـ«ّ وبـأن جـوزيفس بذاتـه كـان ,جوزيفس يصفه بأنه صديق قـديم. ّ

 . »ةَنَهَوسليل ك
 ًا كـان عـضو, بـاألحر;ْ لكـن,رين اخلليلينيِّ, جوزيفس مل يكن من املتهوُأخربكلمة 
ْالقدس من ًاأرستقراطي  .ع بصالت قوية باإلدارة الرومانيةَّ ويتمت,ُ

                                                                                                                                                     
). م64عام (وما أحرق ر.  والوحشية,َّمتيز عهده بالطغيان.).  م68 − 54(إمرباطور روماين .):  م68 − 37( نريون   )1(

 .ُاملرتجم

http://kotob.has.it



  60

http://kotob.has.it



  61

ِه, جوزيفس سجْرسَ بعد أًفورا        ْل القائـد فـسبازيانَبـِ من قَنُ ف ُّ وبتـرص− جـوزيفس َّلكـن. َ
ْفسبازيان . ًاّ خاصًا طلب اجتامع−أنه عىل عالقة رفيعة املستو مع الرومان  − بوضوح −يكشف  َ

َالتزم بذلك املطلب, طالبا املغادرة من اجلميع عدا تيطس وصديق َ من املحتمل أن أحد . نْيَ آخرْنيً
ِ كـان قائـد األركـان العـسكري جلـيش تـيطس العـسكري املـدعو تيربيـوسْنيَأولئك االثنـ ْ َ َ)1( 

»Tiberius«وابـن أخ للفيلـسوف الـشهري فيلـو األسـكندراينًا, ألكساندر الـذي كـان هيوديـ  .
ِتيربيوس ألكساندر كان لديه أسبابه اخلاصة لالجتامع, والتي سنراها فيام بعد ْ ما حدث بعد ذلك . َ

ِ مـن جـوزيفس وتيربيـوس ألكـساندر ُّلُرة بشكل جيد, وكَّدبُمرسحية م −بشكل واضح  −كان  ْ َ
 .  فيهاًا بارزًالعبا دور

ْجوزيفس واجه فسبازيان ًجدا وهو مدرك ,َ ّ وبـأن ,ّ بأن هذه كانـت حلظـة حموريـة يف حياتـهَّ
َبأنـك −سـيدي  − ُضَفـرتُي«: ًر مستقبله قـائالِّقرُالدقائق القليلة القادمة ت د َّي متتلـك جمـرْرسَ يف أّ

َسجني, لكني آت كرسول ألبلغك عطـي أمهيـة إضـافية لكلامتـه ُ, ولكي ي»َالتي تنتظرك ةَمَظَ بالعّ
 :  ثم تابع,»ُهُ نفسأرسلني اهللاُ«: قال

ْأنت, فسبازيان قيرص وإمرباطور« د ِّ سـيَدي فحـسب, أنـتّ سيَ لستَ أنت;ا القيرصّ, أهي... َ
 , أكون يف السجن بشكل أرسع كعقوبة يلْ; وأنا أطلب بأنهّكل  واجلنس البرشي, والبحر,األرض

 .»ًهللا عبثا كلامت اُ أنا استخدمتْإن
 َّلكن. يزال حيكم يف روما, ما كان يقرتحه جوزيفس كان خيانة عظمىما بام أن نريون ;بالطبع
ْفسبازيان ْر بأنه كان يكتب ذلك يف قرص فسبازيان يف روماّ وعلينا أن نتذك, جلوزيفسً طبقا− َ  بعد ,َ

ْفسبازيان .  اخلطرةاللةُّر هبذه السّفكُي −ًسبقا ُم − كان −فرتة طويلة من هذه األحداث  عـىل مـا  −َ
ِ جيب أن يكون قد أغض−ً أيضا − وهو ,عاءات جوزيفس يف البدايةِّ يف ادُّكان يشك −قال ُي  من َبُ

ِاخليانة التي نط رغـم . لب بإعـدام جـوزيفس عـىل الفـورا وكان جيب أن يط,ّ ضد إمرباطورهْتَقُ
ي فيه طموحـات ِّصحُاهللا كان ي«: بالسببدنا ِّزوُيف كتابه, جوزيفس ي.  يشءَّ هو مل يفعل أي,ذلك

 . »ُأخرر ُذُنذر بالصوجلان عرب نُ وي,إمرباطورية
                                                           

ِ تيربيوس   )1( ْ ًل, فـرتة, ثـم أطلـق ُّم سبيل التعقـْكُسلك يف احل.).  م37 ـ 14(إمرباطور روماين .):  م37ـ . م.  ق42(َ
 .ُاملرتجم.  وشهواته,العنان لنزواته
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, يكـشف عـن صـلة )ُامللـك(كيـة َلَ والذي يعنـي الـسلطة امل,»الصوجلان«احلديث عن 
ْالنجم«قة ّوءة احلاسمة املتعلُبُّبالن ع َّتوقُ املَاملسيح عىل الزعيم ّ والتي كانت اإلشارة التي تدل− »َّ
ِ كــام ذكــ−  والــذي كــان− ْالــنجم«اإلشــارات إىل .  عــىل انــدالع احلــربًازِّفــُ حم− ً ســابقاَرُ َّ« 
ِ وج»الصوجلان«و َاف بلعام َّوءة التي ذكرها العرُبُّ يف النْتَدُ َ»Balaam« كام وردت يف العهـد ,

 :بلعام يف وحيه اإلهلي يقول. القديم
 ويقـوم ,يطلع كوكب من بني يعقوب. ب وهو غري قري,برصهُ وهو غري حارض, وأ,أراه«

 )17:24(العدد . » ويسحق مجيع بني شيت,م وجه موآبّحطُصوجلان من بني إرسائيل, في
ي كـان َاملـسيحّبـأن الـزعيم  −بـشكل واضـح  −خ ِّرسُ ي»الكوكب من بني يعقوب«هذا 

َّيتوق وءة ُبـُّ النّبـأن هـذه −بشكل واضـح  −يذكر جوزيفس . داوداللة ُع أن يكون أحد أبناء سُ
 :كانت السبب يف توقيت العنف

ِ وج.ريبُ املَّ لدخول احلرب كان الوحي اإلهليحافزهم الرئيس  يف كتابـاهتم −ً أيـضا − َدُ
َقدسةُامل َّ ّحا بأنه ِّرصُ, مَ  .صبح ملك العامل بأكملهُرجل من بالدهم سي −يف ذلك الوقت  −ً

ْوءة التـي أخربهـا جـوزيفس إىل فـسباُبـُّهذه هي الن    ولكنـه − أضـاف ٍّوبـال شـك. زيانَ
ُالزيلوتّ بأن −مل يكشف ذلك يف تقرير االجتامع مع القائد الروماين  ْ ْالقـدس يف َّ وا ذلـك ُّعـد ُ

َّن من أهنـم سـريبحون يف حـرهبم ضـديّهم كانوا متأكد. »ّبأنه يعني النرص جلنسهم اخلاص« ّ 
  ولكنهم «: يف كتابه − ًالحقا −ويضيف جوزيفس . نيِّالدي بسبب هذا الوحي اإلهلي ان,الروم

: − بـشكل رصيـح وواضـح −, ويـذكر »د يف تفسريهمْعُ البّكانوا بعيدين كل −يف احلقيقة  −
َّأشار الوحي اإلهلي إىل اعتالء فسبازيان; لذلك تم« ْ  . »ً تعيينه إمرباطورا يف اليهوديةَ

خرافـة «: ونيوس يكتـبسـوت: ؤُّ هلـذا التنبـنيدركُ كانوا مـ−ً أيضا −ون الرومان ّؤرخُامل
ُقديمة كانت حارضة يف الرشق; وهي أنه يف اليهودية يف هذا الوقت سيأيت ح َّ هـذا . ام العـاملَّكّ

... نيدِّ اليهـود املتمـرَّ يشري إىل إمرباطور روماين, ولكن− ً كام أثبتت األحداث الحقا− ؤُّالتنب
 . »وها باإلشارة إىل أنفسهمَّفرس
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ِاألغلبيـة أقن:ه إىل ذلك, فقد أوضح أنَّ نو−ً أيضا − )1(تاسيتوس َقدسـةُب املُتـُ بـأن الكْتَعـُ َّ َ 
 , ويف الوقـت ذاتـه,سوف ينتـرص الـرشق −يف الوقت الراهن  −َّتهم ملحت إىل أنه َنَهَالقديمة لك

ُسيخرج رجال من اليهودية ي  −ًحقا  ال−وءة الغامضة أشارت ُبُّهذه الن. ر هلم أن حيكموا العاملَّقدَّ
ْفسبازيانإىل   َّ وتيطس, لكن,َ َوا أن هذا القدرّظن...  عامة الشعبَ َ ن إ هلـم, حتـى ٌرْكِ العظيم حَ

 .ت هبم مل تفتح بصريهتم إىل احلقيقة بعدَّالكوارث التي حل
 عـام ;ًأخريا.  واستلام اخلالفة بشكل رسيع,وبعده, إمرباطوران جاءا. ُ قتل نريون;بعدها

ِ, فسبازيان أعلم 69 ُ ْ ْالقدسألغى حصار . ل جيشهَبِ من قًاطور إمرباَنَ ز عـىل مركـز ِّركـُ لكي ي;ُ
سن ُحلـ. السيطرة عىل مـرص − يشء ّقبل كل −أراد . ّقوي طموحاته اإلمرباطوريةُ ولي,سلطته
ِده وصديقه اجلنرال اليهودي تيربيوس ألكساندر كان حاكم مرصّ مؤي;ّاحلظ ْ  عـن ً ومسؤوال,َ

ــ ــزْنيَالفيلق ــاكْيَ املتمرك ــرش . ن هن ــه يف الع ــساندر يوضــح رغبت ــسبازيان إىل ألك ــب ف ّكت ْ َ
ِاإلمرباطوري; قرأ تيربيوس ألكساندر الرسالة جهور ْ ّ, ثم طلب من القوات واملدنيني ّللكلًيا َ ّ

ْ الوالء إىل فسبازيانَمَسَوا قّبأن يؤد ْأت بعهد فـسبازيان, وهـو َّوءات كانت قد تنبُبُّالن. َ   ر َّتـذك«َ
 رغـم أن ,ًا الذي جتارس عـىل خماطبتـه بـصفة إمرباطـور, جوزيفسكلامت − ّبشكل خاص −

ِّجوزيفس حر. »ًاّزال حينريون ما َّفسبازيان عني. ْرسَر عىل الفور من األُ ْ ً ابنه تـيطس مـسؤوالَ َ 
ِ تيربيوس ألكساندر َّعنيَعن اجليش, وتيطس  ْ  .رئيس هيئة أركان جيشهَ

ِكيهودي, تيربيوس ألكساندر  ْ َّ ربام −َ ًجيدا ًا مدرك كان−ُ ْالـنجم«وءة ُبـُ لنِّ  فمـن ;, لـذلك»َّ
ْاملعقول أنه استطاع أن ْ إىل فسبازيانَوءةُبُّ وينسب الن,ر األمرِّدبُ يّ  الرومـاين ديـو ّؤرخُيذكر املـ. َ

ْكاسيوس بأنه بينام كان فسبازيان يف اإلسكندرية قيل  َ  ً ورجـال, للبـرصًا فاقـدًنه شفى رجـالإّ
ْب من فسبازيانّ قيال يف احللم للتقرآخر يده مشلولة; كالمها منذ عهـد بعيـد, اقـرتح العـامل . َ

ِالعظيم روبرت فيرش أن تيربيوس ألكساندر  ْ  ورغبتـه برؤيـة ,وءة اليهوديةُبُّفقط ملعرفته بالن −َ
ْنرص فسبازيان  َإشعياءوءة ُبُق نَّ لكي تتحق;ر بالتالعب بالظروفَّ كان قد فك−َ ْ َ وءة التـي ُبُّ الن,)2(ِ

ُّعيون العمي تنفتح, وكذلك آذان الص« الذي فيه َ, اليومَ األرضكر اليوم الذي فيه سيشفي اهللاُتذ  .ّمُ
                                                           

 .ُاملرتجم. خ روماينّؤرُخطيب وم.):  م120? ـ 56( تاسيتوس, كورنيليوس   )1(
َإشعياء  )2( ْ َ  .ُاملرتجم. نبي هيودي من أهل القرن الثامن قبل امليالد: ِ
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َإشـعياء »م لـسان األبكـمَّ ويرتن,ويقفز األعرج كالغزال ْ َ   أورد الكاتـب إيـسلر أنـه ). 6 −5: 35 (ِ
ِفقط تيربيوس ألكساندر  − ْ ْ فسبازيانُكان بإمكانه أن يرسل الرجل األعمى والكسيح إىل −َ  لكي ;َ

 .»يةَاملسيحمعجزته «  يقوم بـْن األخري من أنَّيتمك
ِتيربيوس ألكساندر مدرك  ْ َإشـعياءوءات ُبـُ للجـزء اآلخـر مـن ن−ً أيـضا −َ ْ َ  دمـار املعبـد يف ;ِ

ْالقدس َإشعياءكتب . ُ ْ َ ْفاعلموا ما أفعل بكرمي«:  أن اهللا قالِ ً فيصري مرعى, وأهـدم ,ُأزيل سياجه: َ
ّكـرم الـر«: ْنيَ الحقـْنيَ وبعـد بيتـ,» فتدوسه األقـدام,جدرانه ْ َإشـعياء )1(»داود القـدير بيـت ّبَ ْ َ ِ   

ْبالنسبة لتيربيوس ألكساندر, فسبازيان كان ). 5,7: 5( َ ِ ْ , َجـوزيفس وافقـه الـرأي. رَنتظـُ املَاملسيحَ
ْ الـوحي أشـار إىل ارتقـاء فـسبازيان;يف احلقيقة«: َبَتَك , ْنيَ املـرومنْنيَّيهـودين الْيَذبالنـسبة هلـ. »َ

ْفسبازيان كان  ِر الذي كان قد أنبَنتظُ املَاملسيحَ َقدسةُبهم املُتُ به منذ عهد بعيد يف كئُ َّ اللة ُهام, سْيَلكل. َ
ًة كام سيباد املعبد قريباَبادُ كانت مداود ُ . 

ْعىل الرغم من هذا, فسبازيان  َّالبدَ ُّ وأنه أحس بأنه حتى وإن كانت النُ صـحيحة إال أنـه وءة ُبـّ
مل يكن جيـري يف . »يعقوب«اللة ُمل يكن من س − تأكيد ّبكل −نه إ ْ إذ; من حتديد اهلويةًاكان مرتعش

ْالقـدسر َّ ودمـ, بعد أن ربح احلرب;لذا. داوداللة ُعروقه دم من س ّ, بحـث عـن كـل األعـضاء ُ
ْاحرتم فسباز.  وقام بإعدامهم,داودالباقني عىل قيد احلياة من ساللة   ومل ,ّيان قـوة الـوحي اإلهلـيَ

كيـة َلَ من الـساللة املّد من عدم وجود أيّالتأك«يكن ليسمح للفرص بأن تلعب دورها, فقد أراد 
كـي َلَ, عدد من أعـضاء ذلـك البيـت املً كام سيكشف التاريخ الحقا;ْولكن. »بني صفوف اليهود

 .القديم هربوا من قبضته
ْالـنجمّإن .  حمتوم علينا أن نواجه نجم بيت حلم آنذاكعن النجوم, إنه ألمره ّكلهبذا احلديث  َّ 

َ أن يدع−ً أيضا −نجم بيت حلم يمكن . داوداللة ُ لسَاملسيحهو رمز  هـذا . »سيح بيـت حلـمَم«ى ُ
ْالنجمّيقرتح بأنه ال جيب علينا أن نبحث عن   أو أيـة ارتباطـات نجميـة ,ر األعظمِّتفجُكي املَلَ الفَّ

 من علـم ًلقد كانت مسألة ساللة بدال. داودىل بيت حلم, معقل ساللة لتوضيح وصول املجوس إ
 .مِهِكِلَواملجوس عرفوا أين يذهبون للعثور عىل م. كَلَف

                                                           
نعـم, «: والرتمجـة هـي» Yes, the vineyard.., is the house of David«:  اإلنكليـزي هلـذه العبـارة هـوّالنص  )1(

ّكرم الر«:  املوجود يف التوراة العربية هوّ, بينام النص»بيت داود...الكرم ْ  .رتجمُامل! » القدير بيت إرسائيلّبَ
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ّ دائام كان هناك لغز حول قصة ;ْلكن ُيوسفً َومريم ُ  وقد أخذا الرضيع عيسى مـن بيـت ,َ
َّمتى كام ورد يف إنجيل ; للهروب من هريودس;حلم إىل مرص َلوقاح ّيوض. َ ِّالـسيد ّ بأن ُ  َاملـسيحَّ

ِول ِ يف بيت حلم, وقد أخَدُ اإلحـصاء . اينَّكُّ إلجراء اإلحصاء السداود هناك كعضو يف ساللة َذُ
. َّ, بعد أن سيطر الروم عىل اليهوديـةم 6اين الوحيد املعروف كان إحصاء كريينوس عام َّكُّالس

ًجدار ّبأنه متأخ −ًدائام  −ُ هذا يعتقد ;ْولكن ِّالسيد  لوالدة َّ  ألن األناجيـل أوردت أنـه ;َاملـسيحَّ
ِعندما صل −ًتقريبا  −مر الثالثني ُكان بع  . َبُ

طابق األحداث الزمنية الـواردة ُ وال ت,عىل أية حال, هذه الروايات ال تعمل بشكل حسن
ًجدا ًا مثريًهيو سكونفيلد اقرتح بديال. يف األناجيل َّ: 

َّإن التاريخ العادي للص  بترصيح مـن الفاتيكـان عـرب جـدول زمنيـة يف هنايـة تـوراة −ب ْلّ
ْالقدس  :, والسبب هو التايلم 30نيسان عام / أبريل8 هو عشية عيد الفصح بتاريخ − ُ

َّيوحناحيتوي إنجيل  َ ْ ِّالسيد ة, يذكر أن عيد الفصح األول بعد معمودية ّ عىل تاريخ أكثر دقُ َّ
َّيوحنام, 28 بأنه عام َاملسيح َ ْ َّيوحنايذكر ). 13,20: 2 (ُ َ ْ ن, الثالث هـو الـذي ْيَ فصح آخرْيَ عيدُ

هل . م 30 قبل عيد الفصح املوافق لعام َثَدَ جيب أن يكون ذلك قد ح;ب, وبالتايلْلَّشهد الص
 ?ًاهذا يمكن أن يكون صحيح

 ّبـأن«ّ, تاسيتوس يـرصح ًأوال. ن من مصادر البيانات ما بعد العهد اجلديدااثن −فقط  −لدينا 
ِّالسيد  ِم يف عهد تيربيوس من قِدعُ كان قد أَاملسيحَّ ِ ْ ّنعـرف بـأن . »بـيالطس البنطـي... ل احلـاكمَبَ

 ذلك يعطينا املد الذي جيب علينا أن نبقى ;, وبالتايلم 36 −26َّبيالطس كان حاكم اليهودية من 
ّ عام عىل أن عباراته , ليس هناك إمجاع ها نفسالثاين, بالرغم من أن جوزيفس يذكر احلادثة. ضمنه

ِّالسيد التي تذكر  ِ بدال من اإلدخاالت الالحقة من ق,ةَّ أصليَاملسيحَّ  .ينيَاملسيحرين ِّحرُل املَبً
َلوقاإنجيل  ّيرصح بأن ) 1,32: 3 (ُ ِّالسيد ّ يف وقـت  −ًيبـا تقر −مر الثالثـني ُ كان بعَاملسيحَّ

َّيوحنال َبِته من قَّمعمودي َ ْ ِنة اخلامسة عرشة لعهد تيربيوس , وهذا كان بعد السُ ْ ِكام حـس(َ  يف ْتَبُ
ِّلكنه عم. م 27 −) سوريا ُ د يف فرتة ليست ببعيـدة عـن إعـدام حييـى املعمـدان, وبعـد مـوت ّ
َّيوحنا َ ْ َّمتى إنجيل ,ُ ِّالسيد يصف ) 13:14 (َ  بأنه يبحث عن مأو يف الصحراء, ربام كان َاملسيحَّ
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ْ ألن إنجييل; بعد امليالد27ًام إذا? هو مل يكن ما تاريخ اإلعد.  عىل حياتهًاخائف َّمتـى َ ُمـرقس وَ ْ َ 
ُيذكران بأن حييى املعمدان اعت  ,تيباس النتقاد زواجه مـن هريوديـاسل هريودس أنَبِل من قِقّ

ِ زواج من,قتهَّي طلتزوجة أخيه ال  بأحد نـصوص لفـائف البحـر ;ً وأيضا, بالقانون اليهوديَعُ
َّيوحناّد العام, ْقَّد هذا النبع. امليت, لفيفة املعبد َ ْ ْ أعُ بقدر ما يمكن حتقيقه, زواج هـريودس . مِدُ

َّيوحنالذلك, . م 35 سنة َثَدَأنتيباس وهريودياس ح َ ْ َّالبـدلـذلك, . م 35م سنة ِدْعُ املعمدان أُ ُ 
ِّالسيد أن   . التاريخذلك يف ًاّيزال حيام كان َاملسيحَّ

ِ, منذ أن ذكـُأخربكلمة . م 36آخر عيد فصح حرضه  بيالطس كان سنة  ر يف األناجيـل ُ
ِّالسيد أن  ِ قد صلَاملسيحَّ َّالبد وبقرار من بيالطس, ,ب بعد موت حييى املعمدانُ  وأنه كان عيـد ُ

ِهو الذي صلم, 36فصح عام  ِّالسيد  فيه َبُ ا وضـعه أكثـر َّوهذا التاريخ هـو أبعـد ممـ. َاملسيحَّ
ِّالسي كان ْ إن;ْاخلرباء, ولكن ِ قد ولَاملسيحد َّ كـام هـو م, 6اين سـنة َّكُّ يف وقت اإلحـصاء الـسَدُ

َلوقامنصوص يف إنجيل   −ًمتاما  −هو م, 36مره حوايل الثالثني, فإن تاريخ ُ كان عْ, وإن)2:2 (ُ
 .»نجم بيت حلم«ب ْلَ ص−ب ْلَّالتاريخ الصحيح للص

ًجيدان األوائل كانوا مدركني يوَاملسيحيف احلقيقة,     »نجـم بيـت حلـم«ية َمـسيحبـني  للصلة ِّ
ْالنجم«وءة ُبُ ن− ِ كام نق»َّ َ عن بلعام يف العدد ْتَلُ ِّالسيد  وبني −َ ي جوسـتن َاملـسيحالكاتـب . َاملسيحَّ

م اليهودي تريفو ِّ, اختلف مع املعلم 165عام  −ًيبا تقر − ومات ,م وكتب يف روماَّمارتر, الذي عل
ْالنجمّح جوستن بأن ظهور نجم بيت حلم كان ّوض. رَنتظُ املَاملسيحّبأن عيسى كان   الصاعد الذي َّ

َعه بلعام; مرة ثانيةَّتوق ْالنجمّ يمكننا أن نر بأن ;َ  .ًاكيَلَ من كونه فً بدالَاملسيح كان َّ
ِّيلُ واجهوا حتمية الدمار الكْبعد أن ّمـؤرخيـذكر . َّ, هـرب الكثـري مـن اليهوديـةِّ َكنيـسة الُ َ 

 44 بعد إعدام يعقوب حـوايل − َاملسيح جمتمع ْ أي− القديم »يَاملسيح«ع ّيوسيبيوس بأن املجتم
َالقدس وقبل اندالع احلرب, ترك ,م ْ م ْكـُ التي كانـت حتـت احل, عرب األردن يف سوريا, إىل بيالُ

َّ ربام −ولكن هذا . الروماين , )1(ً كـان املرحلـة األوىل مـن الرحلـة األطـول شـامال إىل إيديـسا−ُ
ل َّل يوسيبيوس بأهنا كانت أول مدينة عىل اإلطـالق تتحـوَبِ من قْتَفِصُ التي و,ةعاصمة اململك

                                                           
َّتسم  )1(  .ُاملرتجم.  أورفه, أقىص اجلنوب الرتكي− اآلن −ى ُ
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 ًايَمسيح ًاد أنه صحيح أنه بحلول القرن الثاين امليالدي إيديسا كانت مركزّمن املؤك. يةَاملسيحإىل 
ين هو ال يمكن أن يكون مصادفة أن ملك إيديسا يف أوائل القرن الثاين كان ابن ملك أبيـد. ًاقوي

»Abiadene«,) كيـة ذات ارتباطـات َلَ, وهو فرد من األرسة امل)ًوهي دولة تقع إىل الرشق قليال
ة ّالديانـال إىل َّ هتيلـني ملكـة أبيـادين وابنهـا حتـو;يف الواقـع. يةَاملـسيحوثيقة بالقضية اليهودية 

َّأن ابنها حتو −بالتأكيد  −األكثر من ذلك, نعرف . اليهودية , ُأخر بكلمة − سيحَاملل إىل هيودية ّ
ُالزيلوتإىل قضية  ْ  اثنـان مـن أقربـاء ملـك ;ِّعىل األقل. ًأيضال آخرين َبِ من قَّهذا التحالف تم. َّ

ُالزيلوتأبيادين كانا من  ْ  . بعد امليالد66ّ البارزين يف املعارك االفتتاحية للثورة ضد الرومان عام َّ
ُالزيلوت والذين عارضوا ,َّيةمع ذلك, كان هناك اليهود الذين بقوا يف اليهود ْ ْالقدسيف . َّ , بدأ ُ

ُالزيلوتفئات  ْ َّعىل األقـل; الكثري إىل اجلانب الروماينّانشق.  بمحاربة الفئات اليهودية األخر ّ, 
ّ جلوزيفس, رغم أنه علينا أن نتذكر بأنه كان لديه سبب قوي للتشدًطبقا ّ نـه إ ْ إذ;د يف هذه احلقيقـةّ

ُالزيلوتأن  −بشدة  −اعتقد  ْ زه, ُّعىل الرغم من حتي.  وعن دمار املعبد, كانوا املسؤولني عن احلربَّ
ًربام كان عىل حق, وفقا ملا نعرفه  ّ عىل الـرغم مـن . يلوتَّ عن التصميم العديم الرمحة للز− اآلن −ّ

َّ لدرجة أنه علينا أن نـستنتج بـأن الـدعم للز;ً القتال كان شديداُبَضَهذا, غ  يلـوت كـان واسـعّ
باب هـو القيـام وأحـد األسـ. للتقليل مـن حجمـه −بجهد  − والذي سعى جوزيفس ,االنتشار

 .بعمليات االنتحار
ُالزيلوتعن ة ّكافر متواصل يف أنحاء روايات جوزيفس ْكِهناك ذ ْ ّ واجلنود واملدنيني عىل حـد َّ

 ذلـك هـو األكثـر محاقـة مـن.  من السقوط يف أيـدي الرومـانًسواء, وكذلك عبارة انتحار بدال
العقيـدة كانـت واسـعة . ل أنفـسهمْتـَ بقًا شخـص960 حيـث قـام ;ةَدَعْسَاالنتحار اجلامعي يف مـ
ن جوزيفس بنفسه اشرتك يف إ حتى ًا, بدهييًام الروماين كانت أمرْكُحة للحَّاالنتشار; املقاومة املسل

   كـان هنـاك ;ْلكن. يانة استطاع فيها احلفاظ عىل حياته, باخل, والتي أدارها بطريقة,معاهدة انتحار
 ْأن. همَ حيث قتـل مخـسة آالف شـخص أنفـس;)Gamala (»مجاال« روايات كتلك يف −ً أيضا −

 هو يشء ,َ وبعد ذلك تقتل نفسك,َ وأطفالك,َ زوجتكَ تقتلْ يشء; وعىل أية حال, أنَتقتل نفسك
 ما الذي كان جيري هناك?. أعظم بكثري
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ُالزيلوتاعتقد  ْ ُيف حالة من النقاوة الطقوسية, هم سيبعثون سـوية بموجـب ّ بأهنم إذا ماتوا َّ
َحزقيالوءة ُبُن َِ ْلذلك تنبأ«: ْ  ,ُ وأصعدكم منها,سأفتح قبوركم: ّبّد الرِّيَّهكذا قال الس: م هلْ وقل,َّ

 , حيـث أفـتح قبـوركم;ّبّفتعلمون أين أنـا هـو الـر. يا شعبي, وأجيء بكم إىل أرض إرسائيل
َحزقيال » يا شعبي,ُوأصعدكم منها َِ ّواألكثر من ذلك, اعتقدوا بأن أولئك الذين ). 12−14: 37 (ْ

ُالزيلوت حماربو ;لذا. ُماتوا سوية سيبعثون سوية ْ  بل سـوية ,املوت ألنفسهم −فقط  − مل خيتاروا َّ
ِ أرسْرسهم, فهم إنُمع أ َّوا كانوا سيشتتونُ  حيـث ;ُ وسرتسـل نـساؤهم وأطفـاهلم إىل املبـاغي,ُ

ْ يم; وبالتايل.ن نقاوهتم الطقوسيةكانوا سيفقدو  . أمل يف اإلحياء اجلديدِّون من أيُعَنُ
ْالقدس َ حورصُ ِ حتى القليل من أخالق الفروسية واالحرتام املتبادل . َ بجحافل تيطسْتُ

ِالذين أرسوا صل همّكلن واملقاتل. ْيهامَ كلْنيَفَ لد الطرًامل يكن واضح ُ بوا, وعندما أصبح ذلك ُ
ُّ, اجلنود كانوا يسلًا معتادًاأمر َ ون أنفسهم باهلتاف والرتحيب فوق ضحاياهم يف مواقف غريبة ُ

ِلقد صل. خمتلفة ًجدا عدد كبري َبُ  ,لباهنمُ لدرجـة أن الرومـان اسـتنفذوا أمـاكن لوضـع صـ,َّ
 . وكذلك اخلشب الالزم لصناعتها

َإشـعياءوءة ُبـُ للميالد, وبتوافق مع ن70آب عام / أغسطس29يف  ْ َ ِّ, حطـِ  املعبـد بطريقـة َمُ
ما إن استوىل الرومان . ّ احتالل بقية املدينةَّ تم;يف األيام التالية. سْفَّ وبدون ضبط للن,وحشية

ْالقدسعىل  ِّاملدينـة حط.  وهدموا اجلدران الدفاعيـة,يةّق البيوت املتبقْرَ, حتى قاموا بحُ  ْتَمـُ
مـر الـسابعة عـرشة ُن فـوق عودنيُطلب إعـدامهم, واملـ همّكلن ون املأسورواملقاتل. بالكامل

َّأرسلوا لألعامل الشاق َّا تمَّة يف مرص, وأولئك األصغر سنُ أعداد عظيمة مـن املقـاتلني . عهمْيَ بً
ُالكثري منهم أرسـلوا إىل املحافظـات الرومانيـة .  احتجازهم للموت يف القاعات الرومانيةَّتم

ِ متزيقهم إربا من قَّ أو لكي يتم,للموت كمصارعني ل الوحوش املفرتسة, وذلك إلثارة هبجة َبً
ِن أخوعة; اآلخرّتسكُاحلشود امل ّيف كـل بلـدة . ف إىل الساحلَل تيطس يف موكبه املرتَبِوا من قُذُ

   ,ه اليهـود مـع احليوانـاتؤ حيـث كـان يتعـارك سـجنا;ري عروض مرسحية ميدانيةجتكان 
 .ربون عىل املوت يف معارك عنيفة لرتفيه املشاهدينُأو جي
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ْالقدسأثناء حصار  ُ, فسبازيان كان يسافر ليُ ْ  .عاد بعـد سـقوط املدينـة. ظهر نفسه كإمرباطورَ
 سـجني هيـودي يف 2500 احتفل بعيد مـيالد أخيـه بمـوت أكثـر مـن ,وبعد فرتة قليلة من عودته

 طوال الوقـت كـان. ّ, يف بريوت, هو احتفل بعيد ميالد أبيه بعدد أكرب من الوفياتًالحقا. امليدان
 وهو حيمل الكنوز والـسجناء, بـام يف ذلـك الـبعض مـن زعـامء ,ّخيطط لدخوله املنترص إىل روما

 . األوقات كانت عصيبة. ُ الذين كان سيعدمهم,الثورة
ّن مـرة و حتى وهـم واقفـ− لدرجة أهنم ,بالنسبة للشعب اليهودي, كانت تلك كارثة عظيمة

بإحساس ديني, . يعوا حتى البدء بإدراكها مل يستط−وسط اخلراب والدخان الصاعد من معبدهم 
ْالقدس. ; املعبد, بيت اهللا, والذي هو احلصن املركزي لدينهم قد اختفىٍكان ذلك منفى ثان  بذاهتا ُ

ِفق َ; اليهود مل يسمًأيضا ْتَدُ ِّ التـي كانـت قـد بـد,ح هلم حتـى بـدخول املدينـةُ ل اسـمها إىل إيليـا ُ
شـعور املعـادين   ةَّ كافـيف أنحاء العـامل.  تركهمّ كام لو أن اهللاَبدا. »Aelia Capitolina«كابيتولينا 

ّد, والثورات واالضطرابات قـضت عـىل تـأثري وقـوة واحـرتام التجـار والفالسـفة َّلليهود تصع
 حتـى املجتمعـات املـستقرة عانـت مـن انحطـاط ,ّوها اليهود مرةّواملناصب السياسية التي احتل

ُاهنا قتلوا, وكذلك أولئك الذين استطاعوا النجاة بحيـاهتم, َّكُ سن عرشات اآلالف منإ ْ إذ;هنائي
كـانوا قـادرون عـىل اهلـروب إىل ) رجال اخلنـاجر(البعض من السيكاريني . ً هلم قائمة أبداْمل تقم

 ًالقـد كـان تـصميمهم قويـ. عوا املعاداة للرومانِّشجُأن ي −بحامقة  − حيث حاولوا ;اإلسكندرية
ًجدا  عارضـوهم ْنَّل بعض األعـضاء البـارزين يف املجتمـع اليهـودي ممـْتَ قاموا بق  لدرجة أهنم;َّ
بوهم َّهم إىل الرومان, الذين عذْتَمَّ وسل, انتقامي, مجعت اجلالية اليهودية السيكارينيٍّدَيف ر. الرأي

 .حتى املوت
رييس يوهانان هناك, حتت قيادة الف. َّعىل أية حال, يف بلدة يبنه عىل السهول الساحلية لليهودية

ْالقدسبن زاكي, الذي هرب من  َّم البلدة من فسبازيان, أصلح الـسنهد ريـمْكُ وطلب ح,ُ ُْ ّ وتـم ,َ
ِ هناك حيث ول;تأسيس مدرسة ّهذا الصنيع اهلام مـن اإلمرباطـور يكـشف . انيةَّبَّت اليهودية الرَدُ
ِّ كان قد هي−  مثل جوزيفس− ّبأن يوهانان  مـا كـان ًيئا شـ− نيّتل للحصول عىل رشوط من املحئُ
ُالزيلوت ْ ُ بـأن ن−ً أيـضا − عىل ذلك, يوهانان ذكر بأنه أعلن ًعالوة.  قد رفضوا أن يقوموا بهَّ وءة ُبـّ

ْ تشري إىل فسبازيانَاملسيح »نجم« َ. 
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 وهي اجلانب القانوين لليهودية −) halakhah (»احللقة«العلامء يف بلدة يبنه أعادوا إحياء 
ِّالذي سل ,التي تشمل القانون ِّ وتفسري القـانون الـذي قـد سـل,م إىل موسى عىل جبل سيناءُ م ُ
بـني . ة اليهودية بـدون املعبـدّالديانهي الدراسة التي كانت حاسمة يف  و−لألجيال من بعده 

ْالقدس, وبعد دمار م 132−70 ْيَعام  باإلضافة إىل ,, بلدة يبنه كانت كعاصمة اإلدارة اليهوديةُ
ِهناك وض. تهاثقاف و,هوديةالية ّالديانمركز   الذي هو العهـد , رشيعة النصوص يف التوراةْتَعُ

مركزية اإليامن هـذه سـاعدت عـىل تأسـيس بعـض اإلحـساس . ينيَمسيحالقديم بالنسبة لل
 .بالوحدة الوطنية بعد الدمار الفظيع الناجم عن احلرب

ِّجناء اليهود سخُّالس. ةَّهمُ ولكنها م,ق صغريةُرُت بطَّعىل أية حال, املقاومة استمر روا للعمل ُ
مالت املعدنية التـي ُالع.  النقود لإلدارةّكعبيد, للعمل عىل بناء املشاريع وصناعة األسلحة وصك

َّصك ِمالت نقُالبعض من تلك الع. َّد عىل إذالل اليهوديةِّكؤّكلها ت −يف ذلك الوقت  − ْتُ  عـىل َشُ
ِ نقـ;, وعـىل اجلانـب اآلخـر»ةَّلـَتْحُاملاليهودية « ْ أي;»Judaea capta«أحد وجوهها   جنـدي َشُ

ِّزن جيسُوشجرة نخيل ومنظر حم ِ كانت تظهُأخرمالت معدنية ُع. ّد اليهوديةُ ْر فـسبازيان بألقابـه ُ َ
 ُأخـر نقـود ;ومع ذلـك. )1( والتي تعني بونتيفيكس ماكسيموس,»PM«اإلمرباطورية, بام فيها 

َّقـدسُالنـرص لإلمرباطـور امل (ْ أي;» Viktoria Aug[ustus] «كانت حتمل كلامت مثـل  لقـد ). َ
ِّيلُان اليهود عن إخضاعهم الكَّكُّ تذكري راسخة للسَمالت رسالةُكانت تلك الع  أحد العبيد َّلكن. ِّ

 .ُأخر لديه أفكار ت النقود الرومانية كانِّاليهود اجلريئني كان يعمل يف دائرة سك
  حف األثرية القديمة الـرشق أوسـطية, قـال ُّ للتًاور تاجر أزُات, وبينام كنتَّ املرحدإيف 

لقـد . ملـة معدنيـة مـن إحـد خزاناتـهُمني عَّ وسل,» إىل هذهْانظر«: − مع ابتسامة خفيفة −
َّ الرومانية يف عهد فسبازيان, لكنِّكَّملة صادرة عن دار السُكانت ع ْ ملـة كـان فيهـا ُ هـذه العَ

 ْ أي;»Sacred Judaea« النخلـة يوجـد نقـش يقـول اختالف واحد; عىل اجلانب الـذي فيـه
ُاليهودية امل« َقدسةَّ َّ ملـة; ُب العْلـَ بقُمـتُق. ِّكَّ قـام بتغيـري الـس,رِّتهوُ أو م, هيودي شجاعٌعبد. »َ

                                                           
)1(  Pontifex Maximus :س املجلـس األعـىل َّوهو اسم الكاهن الروماين القديم األعظم, الكاهن الرئيس الذي ترأ

 .ُاملرتجم. ة يف روما القديمةَنَهَللك
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ْكانت حتمل نقش رأس فسبازيان −كاملعتاد  −ولكنها   كان هناك اخـتالف عـىل هـذا ;ْولكن. َ
ْت صدغ فسبازيان أشبه بلكمة مـستديرةَمَّ حط, طعجة بارزة كانت قدًأيضااجلانب  الفكـرة . َ
ِقد وض   .يفَرِ بشكل حْتَعُ

ِملة املعدنية الوحيدة التي وجُالع −فقط  −هذه  تزال مـا. النوع عىل اإلطالقت من هذا َدُ
 .ّحمفوظة مع جمموعة خاصة

ًخصوصا −َّ بعد امليالد, اليهود خارج اليهودية 115يف صيف عام  ُ ن يف مدينـة  أولئك الذيُ
فـوق  −بعـد ذلـك  −د انترش ُّمرَّهذا الت.  قاموا بثورة− واإلسكندرية يف مرص ,قورينة يف ليبيا

ْفسبازيان . خر يف مرصُيل إىل العديد من البلدات األِّالن ّحـاول القـضاء عـىل كـل  −ّلربام  −َ
 . ّ, ولكنه فشلداوداللة ُأعضاء س

لقـد كـان . ف بأنه ملك اليهـودَوصُ, وكان يَقاُلواسمه كان . السليل اآلخر ظهر يف مرص
 . الرجل الذي قاد الثورة

ّإىل أنـه مـن  − ًضـمنا −تـشري . دَّؤكـُي هيـودي مَمسيحه ُّهذه االنتفاضة كانت ذات توج
ًجدااملحتمل  َلوقا َّ أنَّ  ال , رغـم ذلـك;ْولكـن. داوداللة ُإىل سـ) عيَّأو كان يـد( كان ينتسب ُ

ًجدانعرف إال القليل  ّمؤرخكافئ للُ ألنه مل يكن هناك م; حول األحداثَّ  جـوزيفس للكتابـة ُ
مت هذه الثورة موقـع َّحط.  والتي منها علمنا بالنتيجة فقط,ْنيَتَّ وحشيْنيَلقد كانتا سنت. عنهم

ّ مل يعد هلم أية قوة;بعد هذا الوقت.  يف مرصًاَّيِّلُاليهود ك مـا هـو .  أو حتـى انـسجام, أو تأثري,ّ
 . ومان اختذوا نظرة قوية يف هذه الثورةأكثر, الر

ًجداة لدرجة عالية ّمرص كانت مهم  بالنسبة لإلمرباطورية, وانقـالب نـاجح هنـاك كـان َّ
 َعِوقـُف شحنات احلبوب إىل إيطاليا من مرص كان يمكـن أن يُّتوق. يمكن أن جيعل روما فدية
هـا ُّ كان رد;وبالتايل.  اخلطرروما ما كانت لتسمح بوجود مثل هذه. الشعب اإليطايل يف جماعة
, كـان هنـاك دمـار م 117آب عـام /يف هناية الثـورة, يف أغـسطس. أن قمعت الثورة بال رمحة

, كـان الـثمن الـذي دفعـه ة َّ كافـويف أنحاء مـرص. شامل للمجتمع اليهودي يف اإلسكندرية
 .دَّاليهود يتصع
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ا من خـالل َّد يستعيدون استقالهلم, إمّعن األمل بأهنم ق − اآلن ّحلد −وا ّلكن اليهود مل يتخل
ني سـنة مـن دمـار ِّبعد سـت ;ًيباتقر. هامْيَ أو من كل,ل اإلهليُّ أو من التدخ,املهارة العالية العسكرية

 .ثانية ملعارضة السلطة الرومانية القيام بمحاولة َّ, تم)1(ْم اإلمرباطور هادريانْكُاملعبد, وأثناء ح
لتنفيـذ اإلسـرتاتيجية كـان .  بشكل جيد منذ مدة زمنية طويلةطةَّطُهذه املحاولة كانت خم

َّالبد ِّ من الرسُ ِة العظيمة, لذلك شبكة من القواعـد التحـت أرضـية بنَّيِّ  يف كهـوف حتـت ْتَيـُ
ِة مثـل هـذه املواقـع وجـَّ ست;ّعىل األقل.  ومنها صناعي, وكان منها الطبيعي,األرض  يف ْتَدُ

 بـشكل ًا حمفـورًا يف اجلليل كان كهفـ»Ailabo«واحد يف إيالبو ; )فلسطني(َّتالل يف اليهودية 
 وله فتحات هتوية يف السقف تـسمح بـدخول , حتت األرضً مرتانيّ بطول مخسة وست,هادف

ْ كليهامأماكن كهذه كان ختدم التخطيط والتدريب. الضوء واهلواء ن علمـوا وأولئك املـسؤول. َ
َّالبدّبأنه كان  ُالزيلـوتء احلرب السابقة, والتي سمح فيها  عليهم أن يتفادوا أخطاُ ْ  ألنفـسهم َّ

َبأن حيارص َن التي كانت تقتلـُدُوا وراء اجلدران الدفاعية للبلدات واملُ  تلـو ةم الواحـدَّع وحتطـُ
 كـانوا ;يف هذا الوقت. نع احلصارُ التي كانت رائدة يف ص,ل اجليوش الرومانيةَبِ من قخرُاأل

 وبعد ذلك خيتفون حتـت األرض يف حـصوهنم ,ّ وبشدة,برسعةيعزمون عىل مهامجة الرومان 
 .برسعة شديدة; رأوا أن رسعة احلركة هي مفتاح النرص

دوا حتت قيادة زعـيم َّن اليهود كانوا قد توحو املالحظة بأنه يف هذا الوقت املقاتلّهمُمن امل
ِقـوي يـدعى سـمعان  ُ»Simon Bar Koseba«, م باسـ − ًالحقـا −ُ والـذي أصـبح يعـرف  

»Bar Kochba«;ْالنجمابن « ْ أي ْالـنجمِيصبح االسم الكامل سمعان ابن  (»َّ ا يكـشف َّ, ممـ)َّ
 يف العـدد توءة التـي وردُبُّ تنطبق عليه النت كان−ً أيضا −هو . ي اليهوديَاملسيحعه ْضَعن و

 ;, وبالتـايل» ويقوم صوجلان من بني إرسائيل,يطلع قوم من بني يعقوب«:  والتي تقول,)24(
َ أنه حيمل الدم امل−ً أيضا −د ّيبدو أنه من املؤك األستاذ روبرت آيـسنامن .  يف عروقهداودكي لَلّ

ّمؤرخ −  بـالزعامء ًاِ يكـون سـمعان مرتبطـ مفتـون بإمكانيـة أن−البحر امليـت  درس لفائف ُ
 .»ًأيضاًيا  بل جسد,فحسبًيا جماز« ليس ;َّيني اليهوديني األوائل يف اليهوديةَاملسيح

                                                           
ْهادريان, هادريانوس   )1(  .ُاملرتجم. َّع الثقافة وفن العامرةَّشج.).  م138 − 117(ين إمرباطور روما.):  م138 ـ 76(ْ
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 العثـور عـىل قـوائم األسـامء باللغـة َّوقد تم. َّمعان جند اخلرباء العسكريني من اخلارجِس
, أشـبه باألنظمـة الفروسـية »ّأخ« ْ أي;»Adelphos«ّاليونانية, وكل اسـم كـان حيمـل لقـب 

َفرسان اهليكل مثل نظام ;الالحقة ْ َ َ َّيوحنـايس ِّ أو فرسـان القـد,ُ َ ْ عـون َّ هـم رجـال يتمت;اآلن. ُ
 حيـث ;َّوا من الشتات اليهودي الذي كان يف بالد ما وراء اليهوديةؤ وقد جا,ة عسكريةبتجرب

هـؤالء الرجـال .  جمهولـة, أو العربيـة, واللغـة اآلراميـة,كانت اللغة اليونانية هـي املتداولـة
 أو أهنـم كـانوا يـستندون إىل ,فني يف دوائر التخطيط عند الرومـانَّا خدموا كموظَّبأنفسهم إم
ِّات الرومانية, وقد ساعدوا يف تدريب اجليش اليهودي الرسَّارهبم مع القوخربة جت  .ِّيِّ

ّسمعان عرف بأن رجاله كانوا يواجهون أفضل جيش منضبط يف العامل مع قـوة بـرشية حمتملـة  ِ
ّقدر بأن جيش روما الدائم فاق عدده : ته بكثريَّتتجاوز قو كـان .  مقاتـل حـسن التـدريب375.000َّ
ًن يف اليهودية, السادس والعارش, وكان تعدادمها تقريبـا هناك فيلقا  يـرافقهم عـدد , رجـل12.000َّ

إضافة إىل ذلك يف األقاليم الرومانيـة املحيطـة مثـل سـوريا . مقارب من القوات اإلضافية املساعدة
 −َّبام ُ ر−اليهود .  باإلضافة إىل قواهتا املساعدة,ُأخروالعربية ومرص كان هناك مخس إىل سبع فيالق 

.  منهم يمتلك اخلربة العـسكريةٌّ رجل, ومل يكن أي60.000كانوا عىل أقىص تقدير يصل عددهم إىل 
 .س الكثري من الوقت واجلهد لذلكَّ وسمعان كرًا,التدريب كان رضوري

 وصـفه مـن َّ ابتكروا طريقة مبتدعة لضامن مورد تم;لذا. هو ورجاله احتاجوا إىل أسلحة
َقب  بعـد 216−194 ْيَروماين ديو كاسيوس, الذي كتب عن أحداث الفرتة بني عـام الّؤرخُل املِ

َّ العامل يف صناعة السالح يف اليهودية كانوا من , أو أغلب,بام أن الكثري: والطريقة هي. امليالد ّ
ِدوا بعدم الوصول بصناعة األسلحة التي طلَّتعم«اليهود, لذلك   منهم جتهيزهـا إىل املعيـار َبُ

 . » كان بإمكاهنم استخدامها ألنفسهم;لكي يرفضها الرومان, وبالتايل ;املطلوب
هرب املـدنيون الرومـان .  بعد امليالد, وكانت ناجحة عىل الفور131احلرب اندلعت عام 

ْالقدسمن  ن يف َّالفيلـق الثـاين والعـرشون مـن مـرص غـري مـدو.  والفيلـق العـارش تراجـع,ُ
ّيفرتض بأن. ت العسكرية آنذاكَّالالسج ِّ لكنـه دمـ,َّه أرسع من قاعدته يف مرص إىل اليهوديةُ  ,رُ
ُوأبيد ك ْالقدس. ًا هناكَّيِّلُ َّ اسرتدُ نية َدَ تأسيس إدارة مَّ ترميم جدراهنا, وتمَّت من الرومان, وتمُ
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 بـالطبع, الرومـان كـانوا ;ْولكـن. َّ كانت اليهودية خالية مـن الرومـانْنيَملدة عام ;ًيباتقر. هيودية
 .جلنود لكي يعودوا بقوة عارمةجيمعون ا

كان معه احلـاكم الـسابق لربيطانيـا, يوليـوس .  هادريان بنفسه كان يف القيادة;هذا الوقتيف 
 أو ربـام − بعد امليالد, تسعة فيالق رومانيـة 133عام . همّكل  جنراالتهه أفضلَّدي عسيفروس, الذ

 − ألـف جنـدي نيون إىل ثامنـُّحوايل ست −ًمت بعيدا من بريطانيا َّ وقوات مساعدة تقد−اثنا عرش 
َلكـنهم عـانوا األ.  ومن هنر األردن يف الـرشق,وقامت بغزو اجلليل من الغرب املقـاتلون . نْيَّرَمـّ

ضابط اجلـيش الكبـري الـسابق األسـتاذ مردخـاي جيخـون كتـب عـن . ً مرناًااليهود أبدوا دفاع
 يف إطالة احلرب بام فيه الكفاية َنَمَلموس كاألمل اليهودي امل«: معان الطويلة األمدِسرتاتيجية سا

 يف ربـح ية واستنزاف الرغبة الرومان, ومحل السالح,ملضايقة القوات املعادية من الداخل واخلارج
ِسمعان قت. ّلكنهم خرسوا. »ف األمرَّ مهام كل, احلربههذ  بيـنام كـان يـدافع ,م 135 صيف عام َلُِ

 .يمة كانت قد انتهت ومحلته العظ,»Bethar«عن بلدة بيثار 
َّهادريــان يف رغبــة منــه الستئــصال اســم اليهوديــة مــن الــذاكرة غــري  اســمها إىل فلــسطينة َّ

»Palaestina«) ًا كبـريًا ذاتيـًامْكـُح −ًأخـريا  −ان َّكُّنح السُ, مْنيَ بعد جيل;ْلكن). اآلن فلسطني −   
 .»ينيةِّومعتقداهتم الد , واجب يتضارب مع التزامهم بقواعدهمِّأي«هم من ؤبام فيه إعفا

ّيبدو بأن الرومان مازالوا يتذكرون شالالت الدم يزال امـو. َّبتها إعادة غزو اليهوديةَّ التي سب,ّ
 .ًذلك مؤملا

يف  −بانتظـام  − فيها ُ أثناء الفرتة التي اشرتكت)إرسائيل(ً زميال ملردخاي جيخون يف ُأصبحت
معرفـة . امعة واليـة كاليفورنيـا يف لونـغ بيـتشالعمل اآلثاري مع روبرت ايسنيان وفريقه من ج

َجيخون الشاملة بسمعان س ْ أذ−ً أيضا −ني, وهو ْتَرَحِ ُالدم امل« بأطروحة كتاب َّ واهتم,َلِهُ َّقدسّ َ ,
َالكأس املقدسة َّ ُ عني الذين كانوا ّ مع بعض من الطالب واملتطو−ة َّأخذين مر.  التي كان قد قرأها»َ

َمعان التـي أرسِ لزيارة أحـد آخـر معاقـل سـ− البحر امليت يساعدونا يف التنقيب يف ِ ل َبـِ مـن قْتُ
َّ يف تـالل اليهوديـة, يف »Emmaus« يائـسة قـرب إمـوس ًلقد كانـت أطـالال. القوات الرومانية

ْالقدسمنتصف الطريق بني  َّمكان مل يسبق أن تم.  والساحلُ  فيه التنقيب, وأراد األستاذ جيخـون ُ
 .سأكتشف السببًيبا  قرُكنت. لقيام بذلكاحلصول عىل الفرصة ل
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بعـد سـقوط القلعـة يف .  هناك جحر من األنفـاقد باحلجارة كانَّعبُحتت رصيف القلعة امل
ربـام . بناَكُ عىل أيدينا ورءطُكنا فيها ببَّ التي حتر,ن إىل هذه األنفاقوأيدي الرومان, تراجع املدافع

فضول املوقع .  بضعة أقدام أعىل منهم; فقط,مونّ وهم يتكل,كان بإمكاهنم أن يسمعوا الرومان
 وكانت سـهلة الوصـول مـن األعـىل مـن ,ل القلعةِّوُيكمن يف تصميم الصهاريج التي كانت مت

 هذه الصهاريج كانت دائرية ومنتفخـة َّولكن.  ما كالبئرٍّدَد, إىل حَّعبُخالل فتحة يف الرصيف امل
. دَّعبـُفتحة الوصـول لـبعض اليـاردات حتـت الرصـيف امل ما بعد ُّ أن املاء كان يمتدْ أي;ًتقريبا

 عـن ًاة الصهاريج املنتفخة بعيدَّفلية سمحت للمدافعني السابقني بالوصول إىل حافُّاألنفاق الس
ن عىل العيش حتت القلعة لبضعة أسـابيع, وحيـصلون عـىل ي كانوا قادر; وبالتايل,أنظار الرومان

ة, يف َّ مأواهم األسايس كـان أعمـق بكثـري يف التلـَّلكن.  دون أن يشعر الرومان بوجودهم,املاء
ِ التي وص,األنفاق التحت أرضية  مع بعضها البعض عرب مدخل وحيد من املستو األعـىل ْتَلُ

 .ب املاء فقطْلَمعان وعوائلهم مل يصعدوا إىل األعىل إال جلِربام مقاتلو س. لألنفاق
وا الـصهاريج ؤن حيدث حتت أقدامهم, ملـما الذي كا − ًأخريا −عندما اكتشف الرومان 

 يف رغبـة القـضاء ءّ وحتركوا بـبط,ّثم اقتحموا جممع األنفاق. رين مصدر املاءِّدمُباألحجار, م
 .معان الذين هربوا إىل مستويات أعمق يف األسفلِعىل مقاتيل س

صـلنا و. عرب األنفاق اخلانقة − ءببط − بينام كان يسري أمامي ,جيخون طلب مني أن أتبعه
َنفقإىل  −بعد ذلك  − ُكـان قـد أغلـق . ةّة صخرية بزاوية حادّ إىل سفح تل, يميل نحو األسفلَ

 .باحلجارة واملالط
َالنفـقهـذا «:  وتابع,ف حلظةَّتوق. »الرومان قد أغلقوه بشكل دائم«ن إ ;ًوضحاُقال يل م َّ   
 .»ناك هنيزالومامن تلك الفرتة  همّكلن واملدافع.  فتحهَّ تمْمل يسبق أن

ِوبعد ذلك صد.  إىل حلظة إلدراك مد أمهية ما كان يقولهُاحتجت  باملـشهد املـؤيس ُتْمُ
 إليـه عـرب ً وينزل زاحفا,ُرعب الذي ينتظر عامل اآلثار األول الذي سيزيل الغطاء احلجريُوامل

َالنفق  , يف بـضعة دقـائق− والـذي أصـبح ,ب للمأوَّطوُذلك املدخل امل − ًأبدا −لن أنسى . َّ
 .ًغلقا للعيشُ قربا م−ًيبا  سنة تقر1900وقبل 
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ِّالسيد  هكذا كان العامل الذي عاش فيه ;ًإذا ُ أول ك;ّ وعىل األقل, وأتباعه,َاملسيحَّ ه َريِاب سَّتّ
ن ْيَذوالصلة مـا بـني هـ. يةَاملسيحة ّالديان العامل الذي انبثقت منه −ً أيضا −هو كان . نيالالحق
ًجدادة َّعقُ من من ذلك العاملْيَءاجلز  واملعتقـد , يشءّ فيه املعتقدات هي كلًاكام رأينا, كان وقت. َّ

 أو مـن ,بْلَّا من الرومان عن طريق الصَّاخلاطئ بالسياق اخلاطئ قد جيلب املوت املفاجئ, إم
 .سني عن طريق اخلنجر القاتلِّتحمُالسيكاريني امل

 العهـد ُبُتـُ مـن التـاريخ, كًبـدال. بضعة من هذه األحداث وجدت طريقها إىل اإلنجيل
ُسنة ومُم لنا عن تلك األزمنة صورة حمّاجلديد التي لدينا تقد . راقبة ومقلوبة يف أغلب األحيـانَّ

 – ًاَّيـِّلُك −عوا ِّقطُ يْ حتى أولئك الذين جلبوا لنا العهد اجلديد كانوا غري قادرين عىل أن;ْولكن
ِّالسيد .  التي ذكروها,شخصياهتمكت فيهم َّ الذي انتقلت وحتر, والعامل,األرض ُ ولـد َاملـسيحَّ

ُالزيلوتوأمىض سنوات تكوينه يف عرص حركة  ْ  كـان يف عمـر ,عنـدما بـدأ منـصبه. رةِّ املبكـَّ
ِ عرنيالثالثني, والبعض من أتباعه األقرب ية َاملـسيحوا بـأهنم كـانوا أعـضاء يف هـذه احلركـة ُفُ

ِاليهودية, والتي هي حركة ول ً ليلعب دورا هاما;يحَاملس فيها َدُ يف العهـد اجلديـد, يمكننـا أن . ً
َّة ضد الرومان, ويمكننا أن نشعر بالعنف الذي ختلَّنر أدل  إحـساس سـيزداد ,ل ذلك العرصّ

َعندما نصل إىل هناية القصة, ص − »بالطبع« −  .َاملسيحب ْلّ
ِب التي وردت يف روايات العهد اجلديد قد شطْلَّ عملية الصَّلكن ا الصبغة السياسية  منهَبُ

َنسقة لفُهذا دليل عىل أن املراقبني التاليني قاموا بمحاولة م. دُّبتعم  وزوجتـه عـن َاملـسيحل ْصَّ
ر عن الطريقة التي مات فيهـا يف َظَّ النِّضَ بغفيها, , ومات, وعاش,ُاألوقات التارخيية التي ولد

لقـد أزالـوا : ًبثـا بكثـريُ أكثـر خًيئا شـن عملواون التاليويف القيام بذلك, هؤالء املراقب. النهاية
ِّالسيد  ًجـدازالوا غـافلني امـيني َاملسيحواليوم عدد كبري من .  من بيئته اليهوديةَاملسيحَّ ّ عـن أن َّ
ِّالسيد   .ً هيودياَ وعاشَدِلُ; لقد وًايَمسيح − ًأبدا − مل يكن َاملسيحَّ

ِّالسيد ب ْلَبعد جيل من ص ْالقـدس −إزالته مـن املـشهد , ّ أو عىل األقل− َاملسيحَّ  واملعبـد ُ
. انية يف بلـدة يبنـهَّبَّين اليهودي إىل املدرسة الرِّل مركز الدَّ حتو; من ذلكًبدال. ُفقدا من اليهود

ِّالسيد ّبدأ التالعب بقصة  ه;نفسيف الوقت   ًازّركـُ مًافـْرُع −يف النهاية  − ْتَقَلَ والتي خ,َاملسيحَّ
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ِّالسيد عىل  هـذه كانـت النقطـة التـي مل يقبلهـا العديـد مـن .  من الرتكيز عىل اهللاًدال ب,َاملسيحَّ
أصـبحت األصـول . ّ سيطر عىل كل التفسريات البديلة يف النهايةًاني األوائل إال واحدّؤرخُامل

ًجـدارة ّؤثُنة ضمن بيئة وثنية مَّضمُ مَاملسيحد ِّيَّاليهودية للس ِ قـدمت مـن ق,َّ ّ لني إىل ِّتحـوُل املَبـُ
 ,يةَاملـسيحة ّالديانًني أبعد كثريا َثَهذا التأثري الو.  والرومان,ية من بني اليونانينيَاملسيحة يانّالد

ِّالسيد وصورة   .ْتَلَون تُرُة اليهودية لقّالديان عن ,َاملسيحَّ
 , بـاألحر;ْ لكـن,َ يقصد اليهـودْهو مل يعد:  بشكل واضحَّية تغريَاملسيحمجهور الرسالة 

ْ وديمرت , وإيزيس, وديونيسوس,ِ مثل مثرا; بآهلةني املؤمن−يني نَثَواجه الوُي َ ْ  جيـب ; وبالتـايل−ِ
ّأن تقدم بطريقة جديدة, طريقة ذات نكهة معادية لليهود  إلعـادة ًااحلقل قـد أصـبح ناضـج. ُ

ِّالسيد  وبداية نرصة ,تفسري التاريخ عيـسى «ً بـدال مـن )1(»ينيّعيسى الد« االصطناعي َاملسيحَّ
 .  أنه اهللاعَّسية, إال أنه مل يدْدُم رسالة قَّث عن اهللا, الذي قدَّ الرجل الذي حتد− »يالتارخي

َيف ما قد يع ِّالـسيد , أحد األناجيل, وبينام هو خيلق مسافة بني ً حقيقيةً معجزةُّدُ  وبيئتـه َاملـسيحَّ
 :مه عن الالهوتنه تعاليَّ تتضمَّ وعام,»يعيسى التارخي«زال حيافظ عىل عنارص من اماليهودية, 

 :فقال هلم يسوع. وجاء اليهود بحجارة لريمجوه«
ِّم كثريا من األعامل الصاحلة من عند اآلب, فأليُكُتْيَرَأ (  أجابـه .) عمل منهـا ترمجـوين?ً
 َ لكنـك!فـام أنـت إال إنـسان. َ, بـل لتجـديفكَ عمل صالح عملـتِّ أليَال نرمجك: (اليهود
 ). !ً إهلاَ نفسكَجعلت

مـوا َّأنتم آهلـة? فـإذا كـان الـذين تكل: ا جاء يف رشيعتكم أن اهللا قالَمَأ: (سوع يمفقال هل
 فكيف تقولون −  قول الرشيعة التي ال ينقضها أحدِّدَ عىل ح− ً آهلةبوحي من اهللا يدعوهم اهللاُ

  .»!?فِّدُ جتَأنت: −  وأرسله إىل العامل,ُ اآلبُسهَّ أنا الذي قد− يل
َّيوحنا َ ْ ُ) 10 :31 − 36(. 

 

                                                           
ًكام سنالحظ الحقا, الديانة املسيحية جعلت املسيح رجال  )1( َ َ ّ َّ مقدسًا دينيً َ  بيـنام يـزعم الكاتـب أنـه كـان شخـصية ًا,ُ

َّوصا فيام يتعلُصُتارخيية غري دينية, وخ َق بالهوت السيد املسيحً ِّ  .ُاملرتجم. َّ
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ِبني الفرتة التي نط  ربام قرب هناية القـرن األول −لت إىل كتابة َّ وحتو, هبا هذه الكلامتْتَقُ
ِّالسيد  −بعد امليالد  ِ كان قد جعَاملسيحَّ ّيا يعنـي إتبـاع تعلـيامت َمـسيحوأن تكـون . ًياَمسيح َلُ ً
ًجداهذا واضح . ة اليهوديةّالدياند عن تلك التي يف ْعُ البّبعيدة كل ل بـني بابـا َّسجُ حوار مـ يفَّ
َكنيسة ًجـدام فكرة معقولة ِّقدُاألخري ي. م هيودي اسمه تريفوِّعلُ القرن الثاين يوستني مارتر ومَ َّ 
ِّالـسيد [ّأولئك الذين يؤكـدون بـأن « َّهي أن  بالزيـت ُهُنـْهَ دَّهـو إنـسان, وبأنـه تـم] َاملـسيحَّ

ِّالسيد  أصبح ;باالنتخاب, وبعد ذلك ثون بـشكل َّأهنـم يتحـد −بالنـسبة يل  −دو  يبـ.َاملسيحَّ
ًأجبنـي إذا, أوال«: ي يوسـتنيِّل حتـدِّشكُوضح فكرته أكثر, يُلي. »معقول  أن َ, كيـف يمكنـكً

ُ سوف تظهر أكثـر مـن ذلـك, سـوف ;; وعندهاء يشّ آخر غري اخلالق لكلًاظهر أن هناك إهلُت
َ بأنه ولدَنَعْذَأ) أنه(ظهر ُت ِ  .» من العذراءُ

   − لرتيفـو ً التي كانـت غامـضة وضـعيفة, طبقـا−ود يوستني ُدُن حيثيات النقاش ور عَناهيك
كان هناك نقطة صغرية مـن . طهْبَ وال يمكن ر, قد نشأ آنذاكْنيَينِّ بني الدًاما هو واضح هو أن فارق

ِاملساومة تر ة يَاملسيحإىل األفق الذي أصبح  −بشكل حازم  − بني أولئك الذين كانوا يزحفون ْتَكُ
, وإيـامن كهـذا يمكـن أن َاملـسيحاإليـامن ب −فقط  −ه هو ّ ما كان هيم;بالنسبة ليوستني. التقليدية

ّحتى لو أهنم مل حيافظوا عىل السبت« شخص, ِّجيلب النجاة ألي  .»اد وال التزموا باألعي, واخلتان,ّ
ِقد تر −يف ذلك الوقت  −كام نر, الرشيعة اليهودية  ع القـصة  مـ,يف اخللـفً بعيـداْتَكـُ

 .َاملسيحد ِّيَّاحلقيقية للس
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íévéŠş¹]æ<îŠéÂæ<íĆèçãéÖ]  
ِّالسيد والدة  )1(م. ق4قبل  َّمتى إلنجيل ً, طبقاَاملسيحَّ  .موت هريودس العظيم). 1:2 (َ

 وفاة هريودس العظيم م. ق4

َلوقـا إلنجيل ً, طبقاَاملسيحوالدة   م6 وفـق إحـصاء كريينـوس, ). 1−7: 2 (ُ
 .سورياحاكم 

ِّالسيد معمودية   م27−28 يف الـسنة اخلامـسة عـرش لعهـد ) تاريخ تقليـدي (َاملسيحَّ
َلوقا(اإلمرباطور تيربيوس  ُ 3 :1−23.( 

ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةً, طبقاَاملسيحَّ

 م, إعـدام حييـى 34ًبعد زواج هريودس أنتيباس وهريودياس تقريبا سنة   م35ت 
 .ان, بعد الدليل يف جوزيفساملعمد

ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتى جلدول أحداث إنجيل ً, طبقاَاملسيحَّ َ. 
ُبولسني لِّالديل ُّحوَّالت  م36−37  . يف الطريق إىل دمشقُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َاملسيحَّ
ُكورنثوسبلوس يف   م50−52 ْ ِ  ).إىل الثيسالونيكيني(, يكتب رسالته األوىل )2(ُ
 .بلوس يف روما حتت اإلقامة اإلجبارية  م61
 .ُيفرتض إعدام بلوس  م65ت 
ْاجليش الروماين حتت قيادة فسبازيان يغزو اليهودية. حرب يف اليهودية  م66−73 َ. 

ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالـسيد  وعضو جملس الشيوخ الروماين, الذي ذكر ُ َّ
 .َاملسيح

ِّالسيد حياة بليني األصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َاملسيحَّ
ْأغناطيوس لويوال أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُبولسُ ُ. 
ّمؤرخسوتونيوس,   م138−117ت  .»خريستوس« روماين, ذكر ُ

َّيوحنــاي, َاملــسيحالنمــوذج األول املعــروف لإلنجيــل   م125ت  َ ْ ُ) 18 :31−33( ,
 .ُندز, وجد يف مرصبردي ريال

                                                           
 .ُاملرتجم. ًتقريبا: قبل امليالد, ت: م.يالدي, قم: م  )1(
 .ُاملرتجم. بلد يف اليونان  )2(
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ُاجلزء األقدم املعروف من رسائل بلوس, بردي تشيـسرت بيتـي, وجـد يف   م200ت 
 .مرص

َّيوحنا(ًيا اإلنجيل األقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ, بردي بودمري, وجد يف مرص)ُ

  م325
ِالـذي عقـد مـن ق) إزنيـك() Nicaea«)1«جملس نيكيـا  ل اإلمرباطـور َبـُ
ِّالسيد ّإن ألوهية . الروماين قسطنطني ِ جعَاملسيحَّ  عقيـدة رسـمية بتـصويت ْتَلُ

 .3 مقابل 217

َكنيسةجملس   م393−397 َّل العهد اجلديد الراهن, وبت يف أمـره يف َّ بنزرت, الذي شكَ ُ
 .جملس قرطاجة

                                                           
. , ازدهرت يف عهد الرومان)عند بحرية إزنيك جنوب رشق اسطنبول(بلدة قديمة يف تركيا, اآلن إزنيك   )1(

 .ُاملرتجم
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êÞ^nÖ]<á†ÏÖ] 
ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالسي وعضو جملس الشيوخ الروماين, الذي ذكر ُ د َّ

 .َاملسيح
ِّالسيد الذي ذكر . حياة بلينيوس األصغر  م114 ت − م61  .َاملسيحَّ
ُبولسأغناطيوس, أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل   م115ت  ُ. 

َلوقاد يف اإلسكندرية حتت قيادة ُّمتر  م115 اجلاليـة اليهوديـة يف . »ملك اليهود« ُ
ِّمرص دم  .ْتَرُ

ــوتونيو  م117−138 ــة س ــنوات كتاب ــس ــدّؤرخُس امل ــذي حت ــاين, ال ــن َّ الروم ث ع
 ).َاملسيح (»خريستوس«

 .م يف اإلسكندريةَّ تعل)1(ّاملعلم الغنوسطي  م120ت 
ْالنجممعان ابن ِس  م131−135 َّ) Simon Bar Kochba (ّيقود ثورة يف اليهودية. 
 . اليهودية من الشامل فيلق روماين يغزو12−9  م133

 اسـم ِّغـريُاإلمرباطـور الرومـاين هادريـان ي. ْتَمـِزُات اليهوديـة هّالقو  م135
 ).اآلن فلسطني(اليهودية إىل فلسطينة 

 .ّي يوستني مارتر مع املثقف اليهودي تريفوَاملسيحني ِّالدييتحاور العامل   م135ت 

يـرفض العهـد .  ويبدأ بـالتعليم, إىل روما»Marcion« )2(يصل ماركون  م140ت 
َلوقانجيل  ويستعمل فقط إ,القديم ُبولس والبعض من رسائل ,ُ ُ. 

 .ون بإدانة الغنوسطينيؤيون األوائل الذين يبدَاملسيحاب َّتُالك  م150ت 

ِّيوستني مارتر يسم  م154 يف منتـصف القـرن األول بعـد (ِي سمعان مـاغوس ُ
ِبأنه مصدر كل الب) امليالد  .عَدّ

. ّضـد الغنوسـطيني, أسـقف بلـدة ليـو, يكتـب »Irenaeus«آيرينيوس   م180ت 
 .أصدر القائمة األوىل لنصوص للعهد اجلديد القانوين

                                                           
ّمذهب بعض املسيحيني الذين اعتقدوا بأن املادة رش: مذهب العرفان  )1( خلـالص يـأيت مـن طريـق املعرفـة  وبـأن ا,َ

 .)ُاملرتجم. الروحية
َّس حركة مسيحية منشقّؤسُم  )2( ِّ وتعتقد بأن اهللا جس, والتي رفضت العهد القديم,ة يف القرن الثاينَ َد يف السيد املسيح ُ ِّ َّ

 .ُكإنسان املرتجم
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  م195ت 
ِّكليمنت, أسقف اإلسكندرية, يكتـب عـن اإلنجيـل الـرس  , ملـرقصّيِّ

ّويكتب ضد الغنوسطية, ولكنه حيافظ عـىل تعـاطف مـع أرسار وألغـاز 
 .ية اإلسكندريةَاملسيحوشعائر 

ْترتليان  م197ت  ُ  ودور ,ةَعـْدِالب –بـروح فدائيـة  −ية; يعـارض يحَاملـس يعتنق )1(َْ
َكنيسةالنساء القيادي يف ال َ. 

 

                                                           
ْترتليان   )1( ُ . عمى هـو الـسبيل األوحـد للخـالصقال بأن اإليامن األ. ّالهويت نرصاين قرطاجي): ? م230? ـ 160(َْ

 .ُاملرتجم
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لـه يف إرسائيـل ُّ أثنـاء جتوَاملـسيحد ِّيَّ للـسَةَّ العامَ الصورةُ احلديثةُيةَاملسيح ُر اإليضاحاتِّصوُت

ي َمـسيح ِّبـرشُه كمرِّصوُت.  رغم أهنا مل حترق برشته البيضاء,شقرج شعره األِّوُ الشمس مت,القديمة
َقدسةُلوا الكلامت املِّسجُ لكي ي;بصحبة حواريه, الذين قام بعضهم بتأليف أناجيلهم َّ  . احليِّبَّ للرَ

ِّالـسيد : إىل نقطة الضعف الواضحة يف هذه الصورة−ًمسبقا  −أرشنا  . ًا كـان هيوديـَاملـسيحَّ
 هناك خطأ جسيم آخر يف هذه ;ْولكن. ًا شامليًا أوروبيًا برشة داكنة, وليس أبيضا ذًاكان فلسطيني

َمل يكن هناك يشء يـدع: رة شهّ ولكنه أقل,الصورة, خطأ مكافئ باألمهية ى األناجيـل يف ذلـك ُ
َقدسةُ املُبُتُالك. »سيحيةَم«; مل يكن هناك »العهد اجلديد« عن َالوقت, ناهيك َّ  التـي اسـتخدمها َ

ِّلسيد ا  شـخص يقـرأ ّة اليهودية كام هو ظاهر عىل الفـور أليّالديانه كانت من و وحواريَاملسيحَّ
ِّالـسيد  ويالحظ كيـف أن ,العهد اجلديد َقدسـةُب املُتـُالع عـىل الكِّطـ االَنَسَ كـان حـَاملـسيحَّ َّ َ 

 ,ك املقتبسات وفرضية ألفة مجهوره بتل,بُتُ وعىل السهولة التي اقتبس هبا من تلك الك,اليهودية
ِّعىل افرتاض أن األحداث التي صو −بالطبع  −وذلك   .ًاَّ حقْتَثَدَ يف األناجيل قد حْتَرُ

ِقد كت −عىل اختالفها  −ّأخربنا بثقة عالية بأن األناجيل  − ًدائام −ألننا   يف اجلزء األخري ْتَبُ
 وجـود للعهـد اجلديـد من القرن األول بعد امليالد, فمن املفاجئ أن نكتشف أنه مل يكن هناك

 أو حتى عند هناية ذلك القرن, بالرغم من أنه يف ذلك الوقت ,يف بداية القرن الثاين بعد امليالد
.  حياول تأليف إنجيل− »ًحقيقيا«ونه ُّدن حول ما كانوا يعو وهم قلق−ين ِّكان بعض علامء الد
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َّالبـدن كـان يوَاملـسيحعىل الرغم من أفضل اجلهود التي بـذهلا أولئـك العلـامء,     أن ينتظـروا ُ
 ينتظرونه? −ًا َّحق − ما الذي كانوا ;ًإذا. فق عليهَّتُ مٍّل إىل نصُّوصَّ أكثر للتْنيَقرن −ًيبا تقر −

 −ي ِّبشكل جـد −ك ِّشكُية يَاملسيحهذا التأخري يف وصول املجموعة الرسمية من النصوص 
ّ لدرجة أن كل كلمـة يف العهـد ,عام املاضية 1500ي عىل مد الـَاملسيحباالنتشار الواسع لإليامن 

أنه ليس  −عىل األرجح  −, يبدو ّستقلُراقب مُبالنسبة مل.  بنفسهِّبَّاجلديد هي وحي صادق من الر
ُّالعهد اجلديد هو الذي فرض بتعم −فقط  − ً متامـا ًاسـعيد −يف احلقيقة  − الذي كان ,ِّبَّد عىل الرُ

ِنه فرباالنتشار الواسع للتعاليم, بل أل ُ ّ الذين متنوا الـسيطرة ,ل جمموعة من الناسَبِد من قُّ بتعمَضّ
 .لطتهم اخلاصة هبمُيس من أجل مصاحلهم وسْدُعىل التعبري الق

م الالهـوت يالحـق بطلـب متركـز التعـاليم ْ حـصل بيـنام كـان علـَثَدَالتأخري الذي ح
ِّسيد الق بالهوت َّة تتعلنع قرارات رئيسُ صَّ تمْ إىل أن,التقليدية َكنيسة, زعامء الَاملسيحَّ  افتقروا َ

ِّ التي صم,الختيار النصوصًيا َّقرة رسمُإىل املعايري امل ِّ لتجسْتَمُ  .ًث حديثاَحدُد دينهم املُ
أن نـصوص  −بـشكل حاسـم  −ون ُّديعـ −اليـوم  −ولدرجة أكرب بكثري, العديد من الناس 

َمقدسةالعهد اجلديد  َُّ َقدسةُون بأهنا كلامت اهللا املهم يعتقد. ّدَ إىل أبعد حَ َّ ِ التي كتَ  بطريقة وحيدة ْتَبُ
َّعلينا احلفـاظ عليهـا, كلـامت ال يمكـن أن تغـري َأن تؤخـ − ُأخـرّبأيـة طريقـة  − وال جيـوز ,ُ   ذ ُ

ّمل خيربهم أحد عىل اإلطالق بأن املؤل. ًإال حرفيا ِّالسيد بأن تعاليم  − ًأبدا −فني األوائل  مل يقصدوا ّ َّ
ف ْرُ األوىل للعـنييف احلقيقـة, يف الـسنوات املائـة واخلمـس. َبُتُ هي التي صنعت تلك الكيحَاملس

َّب التي تسمُتُقة الوحيدة كانت الكَّوثُي, الكتابات املَاملسيح  .»العهد القديم«بـ −اآلن  −ى ُ
َّقدسُمثال جيد عن املوقف القديم نحو الكتاب امل ي َاملـسيح القـرن الثـاين ُمه كاتـبّ يقدَ

َّبالنسبة له, ما يسم. يوستني مارتر رات ّمـذك −ببـساطة  −باإلنجيـل, هـو  −بالنسبة لنـا  −ى ُ
َ التـي يمكـن أن تقـر,احلواريني املختلفني َكنيـسةأ يف الُ    ولكنهـا ,م اإليـامنْعَ لـدَلَستعمُ وتـ,َ

َّمقـدسكتاب «  كـُّدعُت − ًأبدا −ما كانت  َ َّقـدسُالكتـاب امل«صطلح ُمـ. »ُ ب ُتـُر لكْكـِ هـو ح»َ
 −ًأبـدا  − ُّدعـَ يوسـتني مـارتر ال ي;بـشكل رصيـح. , العهـد القـديمْ أي−الرشيعة واألنبياء 

َ بأهنا كتابات ملهم»رات احلوارينيّمذك« أو »األناجيل« يوستني وصـل إىل ذروة .  أو روحية,ةَُ
َ مكانته ستعَّسية, لكنْدُالق َكنيس عضو يف الُّ وصل إليها أيْ إن, راديكاليةُّدُ  .ية اليومَاملسيح ةَ
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أنه أثناء القرن األول التـايل وكامـل القـرن الثـاين بعـد  −حقيقة  −د ّعىل أية حال, من املؤك
ِّالسيد  البدء بتسجيل تعاليم َّامليالد تم ِص حول أحداث حياتـه مجَصَاألقوال والق. َاملسيحَّ , ْتَعـُ

َ ال يشء منها كان يع;ْلكن  أن −ً أيـضا −حقيقي . قة يف ذلك الوقتَّثوُ املجموعة الرسمية أو املُّدُ
ِ يف العهد اجلديد قد كت− اآلن −النصوص التي تظهر  أثناء أواخر القـرن .  يف فرتة حياته تلكْتَبُ

ية, وهذا َاملسيحة اليهودية ّالديان تبلور من »يةَاملسيح« ويف القرن الثاين, املفهوم الكامل لـ,األول
 .ًوجستيكية, البعض منها راديكايل متاماُّيات اللِّلتحدإىل عدد من ا − ًفورا −يقودنا 

, »سيحَمـ« ْ أي;»meshiha«ّإن الكلمة اآلرامية : ظاهرة فضولية بدأت يف القرن الثاين قبل امليالد
, كانـت ّبشكل خاص.  تفسري آخر, بدأ استعامهلا كاسم للحاكم احلقيقي إلرسائيلّوالتي ليس هلا أي

ّتعابري عن األمل العام بأن سليل امللك . داودكية لَلَاللة املُّر من السَّحدتع الذي يَّتوقُ عىل امللك املُّتدل ّ
ِ سيصل وجداود ة َّي لكافـَاملـسيح فـإن االسـتعامل ;وهكـذا. ب األنبياء يف العهـد القـديمُتُ يف كْتَدُ

ة لكلمـة  التـي هـي الرتمجـة اليونانيـ,»كريـست« أو ,»خريـستوس« − َاملـسيحة عـىل َّالكلامت الدال
»meshiha«ة مع الرتمجة الصوتية لليوناين َّ اآلرامية, سوي»Messias« − جاءت مجيعهـا مـن الـسياق 

ِّالسيد  بشكل جيد يف عهد ًا الذي كان مفهوم,واالستعامل اليهودي  .َاملسيحَّ
ِّإن التحد ًد عـىل الـدوام, وخـصوصاَّن هتمة ترتدي اللوجستيكي األكرب هو اإلجابة عّ ُ  يف ُ

ِّالـسيد وهـي أن : وات املائة واخلمـسني األخـريةالسن  وأن ,ً مطلقـاًا مل يكـن موجـودَاملـسيحَّ
ِّيني خمتلفني مجَمسيححكايات عن زعامء  −ببساطة  −ص عنه هي َصَالق لكـي  − ًالحقـا − ْتَعُ
ُبولساملكانة ال −ًأوال  −ر ِّربُت وذلـك عـن ر التعاليم املتمركزة يف رومـا, ّربُ لكي ت;ً, وأخريا)1(ةَّيُ

. كـيَلَر إىل شخصية إمرباطورية دينية, نوع مـن املـالك املَنتظُ اليهودي املَاملسيحطريق حتويل 
ية القديمـة يف جامعـة كـامربدج البـارزة َاملسيحوليام هوربري قارئ يف الدراسات اليهودية و

ِّالسيد رافقت إحداث ديانة ... ديانة ساموية«: ًراّقال مؤخ  )2(.»َاملسيحَّ

                                                           
ُنسبة إىل بولس الرسول  )1(  .ُاملرتجم.  وتعاليمه,ُ
َّكام سنر الحقا, يقصد الكاتب أن تشكيل ديانة املـسيح تـم  )2( َ ً وفقـا العـتامد الرومـان عـىل ديانـاهتم األسـطورية ً

َة تبع والتي كان فيها شخصيات كثري,دة اآلهلةّاإلغريقية الساموية املتعد  .ُاملرتجم.  للحياة بعد املوتُثُ
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ِّالسيد دين بأن ِّكننا أن نكون متأك يمهل ِ قد وجَاملسيحَّ ًحقا َدُ َّ ? 
  برهان عن حقيقته غري العهد اجلديد? ُّهل هناك أي

ِ كان العهد اجلديد قد أعْ برهان, وإنّ مل يكن يوجد أيْإن  بعد فرتة طويلة من زمانـه, فكيـف َّدُ
ِّالسيد ّنعرف بأن املفهوم الكامل عن   قة جديدة? َّلفُم قصة مّال أسطورة قديمة تقد هو ليس إَاملسيحَّ

أو ,  )2(أو أسـطورة أوزيـريس,  )1( ليـست إال إعـادة لكتابـة أسـطورة أدونـيستهَّربام قـص
ِثالثتهم ول: )3(ِأسطورة مثرا ِ وبع,وا من عذراءُدُ  .ينيَمسيحّ قصة مألوفة بالنسبة لل;وا من املوتُثُ

ديانة «ية َمسيحرة للّأنه ضمن الفرتة الزمنية املبك −  لرؤية هوربريًطبقا −هناك سبب معقول 
ِّالسيد  ِوكـام ذكـ. » الرومان اإلغريق, مـن ملـوك وآهلـة, أشبه بديانات األبطالَاملسيحَّ  يف وقـت َرُ

ِة أحدّالديانسابق, هذه  ّح بأنه يبـدو مـن املحتمـل أن ِّهوربري يوض. ً اعتامدا عىل ديانة سامويةْتَثُ
ِاللقب الذي من َ جيعله مرتبطا بل»ابن الرجل« بأنه َاملسيحد ِّيَّس للَحُ  .»ر السامويَنتظُ املَاملسيح«ب َقً

ِّالسيد «يف احلقيقة,  َيمكن أن يع − رَنتظُسيح مَ بدقة بصفته كم− َاملسيحَّ ...  سامويةًاروح َّدُ
رت املعتقـدات َّ الـذي مـن خاللـه أثـلت الوسط الـرئيسَّية شكَاملسيحيبدو من املحتمل أن 

ِّالسيد  الناشئة, وبأن )4(الساموية عىل الكريستولوجيا  كـان −نتظر ُسيح مَ بالضبط كم− َاملسيحَّ
ِّقد صو مـع أسـطورة  −فقـط  − هل نحـن نتعامـل ;ًإذا. ر عىل أنه كائن روحي أشبه باملالئكةُ

 ية?َمسيحُقديمة أعيد إحياؤها ثانية ألهداف 
ــأن كلمــة  ــا ب ــة َّمــشتق −ة ببــساط −هــي ) عيــسى (»Jesus«ّرأين ة مــن الكلمــة اآلرامي

»Yeshua« قــد تعنــي ,»Joshua«) وكــذلك »رّاملحــر« −ً أيــضا − ولكنهــا تعنــي ,)يــشوع 
ة مــن كلمــة ّ مــشتق»Christ«ّ بــأن −ً أيــضا −الحظنــا . ًا ذلــك لــيس إال لقبــ;لــذا. »نقــذُامل«

                                                           
 بريسـيفون ُهْتـَّ وكـذلك أحب, واجلـامل أفروديـتِّبُ احلـُتـه آهلـةَّ أحب, وسـيمٌّيف األسـاطري اإلغريقيـة هـو شـاب  )1(

»Persephone «ْالتي كانت ابنة ديمرت آهلة الزراعة وزيوس كبري اآلهلة َ ْ ِقت. ِ وس  زيـَّ, لكنًاب خنزيرَّ بينام كان يتعقَلُ
 .ُاملرتجم. فيلُّ وبريسيفون يف العامل الس,سمح له بتقسيم وقته بني أفروديت عىل  األرض

 .ُاملرتجم. أحد آهلة مرص القديمة: أوزيريس  )2(
ْ وعدو قو الظالم عند الفر, وحامي احلقيقة,إله النور: ِمثرا  )3( ُ ِ  .ُاملرتجم. سّ
 .ُاملرتجم.  وعمله,حَالتعليل الالهويت لشخص املسي: الكريستولوجيا  )4(
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»Christos« وهي الرتمجة اليونانية لكلمة ,»meshiha«املمسوح «َّكرس ُامل والتي تعني , اآلرامية
ــت ــذا. »بالزي ــضاعف;ل ــب م ــع لق ــل م ــنحن نتعام ــرُامل«:  ف ــذُأو امل(ر ّح ــرسُ, وامل)نق   . »َّك

ًحقا −يف تلك احلالة, ماذا كان اسمه? نحن  , »داودابن « ما ًا نفرتض أنه كان شخص−ال نعرف  − َّ
 .ّ هذا هو كل ما بإمكاننا احلصول عليه;ْولكن

 ألننا ال نمتلك أية فكرة عن مقـدار ;د اجلديد للحصول عىل دليلال نستطيع أن نلجأ إىل العه
م األجـزاء َدْقـَ حال من األحـوال, أِّويف أي. التاريخ احلقيقي ومقدار اخليال املوجود يف نصوصه

 والتـي هـي بعـض أجـزاء مـن ,م 125 حوايل عام −التي نمتلكها هي من القرن الثاين بعد امليالد 
َّيوحناإنجيل  َ ْ ُبـولس ماذا عن رسائل ;ْولكن. ُ ِ كتي? بالنتيجـة, هـُ ّ قبـل احلـرب األوىل ضـد ْتَبـُ
ُبـولس والتي هي رسالة −األسبق . الرومان ِتـسالونيكي األوىل إىل ُ ِْ ُ َ ِ كت− َ  يف ًقـيامُ بيـنام كـان مْتَبـُ

ُكورنثوس ْ ِ ِبقيـة رسـائله كت. م 52 إىل صيف عـام 50 يف الفرتة بني شتاء عام ,ُ ُ , م 60− 56 بـني ْتَبـّ
ْ وأع, عندما كان يف روما−ً أيضا −وربام بعد ذلك   بالرغم من م, 65ض حوايل عام َفرتُم كام هو مِدُ

 الذي هو املـصدر الوحيـد حـول ,لُسُّ بام أن كتاب أعامل الر, حول هذاَ ال أحد يعرف احلقيقةْأن
ُبولستفاصيل رحالت   .ماضع حتت اإلقامة اإلجبارية يف روُف معه عندما وَّ قد توقُ
ُبولسّدين حول أصالة كل رسائل ِّ ال يمكننا أن نكون متأك;ِّلسوء احلظ  ضمن العهد اجلديـد ُ

ِيف الرسائل التي كت.  ألن أقدم النسخ التي لدينا يعود تارخيها إىل أوائل القرن الثالث;ًأيضا  عام ْتَبُ
ىل روما, كان يقتـبس مـن  بينام كان يف طريقه إ,ل أغناطيوس أسقف إنطاكيةَبِ بعد امليالد من ق115

ُبولسالرسائل املختلفة ل  يف ذلك ًاّد من أن بعض تلك الرسائل كان موجودُّ يمكننا التأك;, وبالتايلُ
َالوقت, ولكننا ال نعرف سواء كانت قد عدل ِّ ُ  حـال مـن األحـوال, ِّيف أي. , قبل أو بعـد ذلـكْتّ

ُبولس ِّالسيد  مل يعرف ُ ّ أي اهتامم عظيم حول ما قد يكون بدُمل يهو , وعىل خالف اإلنجيل, َاملسيحَّ
ِّالسيد  ِّالسيد ال نحصل عىل أية معلومات حول .  أو عمله, قالهَاملسيحَّ ُبـولس مـن َاملـسيحَّ , التـي ُ
َّتسم ُبولسى رسائله بإنجيل ُ ِّالـسيد ب وإحيـاء ْلَن علمية صإرسائله تقول : ُ  ّؤرشُ هـي مـَاملـسيحَّ

 ذلـك −العميل الفوري األكرب لنهايـة الـرشيعة اليهوديـة عامل, التأثري لبداية عرص جديد يف تاريخ ال
ِّالـسيد ًموقف خمتلف متاما ملا سـمعناه مـن  َ ألبطـلُوا أين جئـتُّال تظنـ«: خطبـة اجلبـل يف َاملـسيحَّ ُ 

َ ألبطلُما جئت:  وتعاليم األنبياء,الرشيعة َّمتى »َكملُ, بل ألُ َ) 5 :17.( 
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ت مـن هـريودس, َّال سـج−ً أيضا −ً البنطي أيضا; وليس هناك ت من بيالطسَّالال توجد سج
 ألن مكتبـة ًا; هذا ليس مفاجئـَّلكن.  أو األجهزة اإلدارية األخر,ت من اجليش الروماينَّالوال سج

ْالقدست امللوك اهلريوديني يف َّالسج ْ قد أحُ َّ ربام −ت الرومانية الرسمية َّالالسج.  أثناء احلربْتَقِرُ ُ− 
سخ وتقـارير ُنـ.  انغمـست يف القتـال−ً أيضا − عاصمتهم اإلدارية يف القيرصية, والتي هي  يفتكان

ل َبـِ حتى لو أهنـا نجـت مـن الـدمار املختلـف مـن ق;ْكانت من املفرتض أن ترجع إىل روما, ولكن
َّالبد, ف)1(األباطرة الالحقني مثل دوميتيان ِ أهنا قد فقُ  عـام )2(ينيل القـوطَبـِب روما من قْلَ عند سْتَدُ

ِّن العديد من األرشيفات الرسمية دمإ حيث ; بعد امليالد405    بالطبع تلـك األرشـيفات التـي − ْتَرُ
ية, ولـذلك يمكننـا َمسيحبالطبع, يف ذلك الوقت كانت روما . »اسطنبول«القسطنطينية من خذ ؤُمل ت
ِّ التي كانت ستعرض لل, تدمري كافة الوثائق األخرَّد بأنه تمّالتأك َطـورةُ املَخطر القـصةُ ِّالـسيد  عـن َّ َّ

 .ّوهناك سبب معقول لالعتقاد بأن تقارير بيالطس البنطي كانت من بني تلك الوثائق. َاملسيح
َلكنها مل تفق ت َّالكـان لديـه القـدرة عـىل الوصـول إىل الـسج −بالتأكيـد  −جـوزيفس : هاّلُد كُ

ِّالسيد الرومانية, ولو أن  ِ كان قد ذكَاملسيحَّ يف احلقيقة, جوزيفس . ث عنهُّ عىل التحدًا لربام كان قادر,َرُ
ِّالسيد يذكر   هـو َّ أن ذلك النصُّدّ شخص ينظر إىل النص يعّ, ولكنه يذكره بأسلوب جيعل كلَاملسيحَّ

بعض اجلـوهر  −يف مكان ما من رواياته  −ية الحقة, بالرغم من أنه يوجد هناك َمسيحعملية إدخال 
ّمؤرخـ وً ألنه أثبت أنه كـان شـاهدا;ًاَّيِّلُ جوزيفس ال يستطيع مساعدتنا كَّ لكن,املحتمل من احلقيقة  ًاُ

ّمؤرخ. عديم الثقة  50ً الذي مات تقريبـا عـام − من اإلسكندرية »فيلو«نا اليهودي اآلخر وفيلسوفنا ُ
ِّالسيد  −ًأبدا  − ال يذكر −بعد امليالد  تقديمه لتفسري هناك فضول حول السبب احلقيقي لعدم . َاملسيحَّ

ِّالسيد ص يف حقيقة ْقَّا النَّ, والسبب هو إمًدلياله ِّدَع عن َ ناهيك,دّجي  بـصلة ُّ أو ألنه ال يمـت,َاملسيحَّ
 !مني اإلسكندرانينيِّتعلُإىل حياة اليهود امل

عـان َّ كانـا كالمهـا يتمتْنيَ اثنـْنيَّ رومانيْنيّؤرخُعىل أية حال, هناك أعامل باقية عىل قيد احلياة مل
ي ِّ لدهيام سبب مالئم للتحركان باإلضافة إىل أهنام ,ت الرومانيةَّالبالقدرة عىل الوصول إىل السج

                                                           
ُاتسم ح. ّنظم اإلدارة.).  م96 ـ 81 (ْيَإمرباطور روماين بني عام: »Domitian«دوميتيان   )1( . مه بالقسوة والوحشيةْكّ

 .ُاملرتجم
 .ُاملرتجم. شعوب جرمانية غزت اإلمرباطورية الرومانية  )2(
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َكنيسةر التعاليم التقليدية يف الُّ وذلك قبل فرتة طويلة من تطو,ينيَاملسيحعن   شهادهتام ُّدَعُلذلك ت. َ
ًجداة َّهمُم ّمكن نكراهنا هي أن التقارير الرسمية التي تـذكر ًاستنادا إىل رواياهتام, احلقيقة التي ال ي. َّ

ُأول هـؤالء املـ. يني كانت موجودة يف األرشيفات الرومانيةَاملسيح َكنيـسة الَ كـان كاتـبْنيّؤرخّ َ 
ْاألول ترتليان ُ َ الذي عـاش تقريبـا بـني عـام)1(َْ  بعـد املـيالد, والـذي قـال إن هـذه 225 − 160 ْيً

ٍّغم من أنه ال يبدو بأنه كان قد وصل إىل أيت هي حقيقة معروفة, بالرَّالالسج ّ  . منهاّ
 يف جملس ًاكان عضو.  بعد امليالد120 − 55 ْيَبني عام −ًتقريبا  − تاسيتوس, عاش ّؤرخُامل

حـاكم غـرب  −فيام بعـد  − وكان ,الشيوخ الروماين أثناء عهد اإلمرباطور الروماين دوميتيان
  يني َاملــسيحان لديــه فرصــة كافيــة الســتجواب األناضــول يف تركيــا; يف منــصبه األخــري, كــ

ّ كانوا يسمون كذلك − َ ُ»Chrestiani« − )2(الذين كانوا يف قاعات حماكمه . 
 :يكتب عن احرتاق روما أثناء عهد نريون

بـون َّلقُهكـذا كـانوا ي(يني َاملسيح ّكل −بتصفية شديدة  − وعاقب ,َ املحارقن نريوَلَعْشَأ
ِّالسيد − مُهُئِشْنُم. فسدينُامل) ًعموما ْ كان قد أع− َاملسيحَّ ِ يف عهد تيربيوس مـن قَمِدُ ِ ْ ل حـاكم َبـَ

تة, اندلعت اخلرافة القاتلة ثانية, َّ بالرغم من هذه النكسة املؤق;ْلكن. ّاليهودية بيالطس البنطي
 .بل حتى يف روما)  بدأت املشاكلُحيث(ّيف اليهودية  −فقط  −ليس 

خزيـة ُهينـة واملُ املامرسات امل َّّ ألن كل;قام نريون بذلك« :ويضيف يف تعليق جانبي ساخر
 .» يف العاصمةْتَمَعت ونَّقد جتم

وقد سنحت . ًأيضايني َاملسيح هو صديق وطالب تاسيتوس, قد ذكر )3(بلينيوس األصغر
ُّ وقد أبلغ روما بأهنم كـانوا يغنـ,له الفرصة باستجواب عدد منهم بشكل رسمي ون الرتاتيـل ّ

َلشخص يدع ّ كام لو أنه كان الر»Christus«ى خريستوس ُ  .»ّبّ
                                                           

ْترتليان  )1( ُ  .ُاملرتجم. مى هو السبيل األوحد للخالصقال بأن اإليامن األع. ّالهويت نرصاين قرطاجي: َْ
 للرومـان بـصلة يف تلـك ُّكان لطائفة ال متـت» َاملسيحيني«ة بالنسبة للكاتب, فهو يقصد أن اسم َّهذه التسمية هام  )2(

َاألوقات, وكام سنر يف الفقرة القادمة, هي كانت لطائفة السيد املسيح ِّ  .ُاملرتجم.   لليهودْ أي;َّ
َّ يسمًا ألن هناك عامل;غري األصِّمُس  )3( صـاحب موسـوعة .  والذي هو عامل روماين,»األرشد« أو ,ى بلينيوس األكربُ

 .ُاملرتجم. Historia Naturalis» التاريخ الطبيعي«
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َالسيد − وسيلسوس , لوتشيان−ن من القرن الثاين ا الوثنيانباتر الكِّصوُي ِّ َاملسيح َّ  ًا,ساحر َ
 وكانـت ,جرائم حتـت القـانون الرومـاينان َّدعُ ي,ْنيَكانا نشاطمها كال ن ا األمر,»دُّ مترَثريُم«و

ُسبقا عن املُ االقتباس التايل الذي أوردناه م−ًضا  أي−لدينا . عقوبتهام املوت  سـوتونيوس ّؤرخً
ُ بعـد املـيالد, والـذي يوضـح بأنـه أثنـاء ح38 − 117 ْيَالذي كتب عن الفرتة بـني عـام ّ م ْكـّ

 .»خريستوس« بتحريض من شخص اسمه ,كلوديوس, مارس اليهود أعامل شغب يف روما
 −ًا َّحقـ − كـان −ر َنتظـُ املَاملـسيح − »ريستوسخ« أن عيسى ِّكَّ هناك القليل من الش;ًإذا
واألكثر من . ذكروا واقعية هذا األمر − ّعىل األصح −اب الرومان َّتُ, بام أن هؤالء الكًاموجود

 َاملـسيحت أظهـرت أن هـذا َّال الـسجّأمجعوا عىل أن كل اب الرومانَّتُ هؤالء الكّذلك أن كل
ِر حوكَنتظُامل ِأعد«م وُ  .سية ألسباب سيا»مُ

ًجدا ال جيب أن نكون واثقني ;ْولكن َّ : 
 اب? َّتُث عنه هؤالء الكَّما هو بالتحديد اليشء الذي حتد

 أو ,»كرسـتوس«مـون عـن َّيتكل −هـم  −مـون عنـه? لـربام َّ هو الشخص الذي يتكلْنَم
   −فقـط  −يمكننـا . زلنـا ال نعـرف اسـمهّ ولكننـا ما− »رَنتظـُ املَاملـسيح« ْ أي− »خريستوس«
ِ أثناء عهد تيربيوس− ّ نتأكد بأن بيالطس البنطيأن ْ َاملسيح« أعدم − َ  الـذي , اليهودي»رَنتظُ املَ

ُ وهكذا استحق ح,ّ ضد روماًا سياسيًاكان ثائر ت َمـَ ن»رَنتظـُ املَاملـسيح« هذا ْنِم. بْلَّم الصْكّ
ِّاحلركة التي سم  .»يةَاملسيح«  بـ− ّ يف هناية القرن عىل األقل−يت ُ

لنا بقدر استطاعتنا, لن نستطيع االبتعاد عن أمهية القرن الثاين بعـد املـيالد, وهـي لو حاو
ِّالسيد فرتة بداية تسجيل ديانة  ّإن اجلزء األقدم من كل. َاملسيحَّ  أجزاء العهد اجلديد الذي لدينا ّ

َّيوحناهو إنجيل  َ ْ ِ الذي كت,ُ بـة جـون  يف مكت− اآلن −موجـود ( بعد املـيالد يف مـرص 125 عام َبُ
ِ النص أو التعاليم التـي كتـّ, ولكن)ريالندز يف مانشسرت, إنجلرتا ُ    منهـا ذلـك اإلنجيـل تعـود َبّ

ل ِّثـُيف هناية القرن, أصبح لدينا مئات من الوثائق التي مت. إىل تاريخ أقدم بكثري −بشكل واضح   −
 األستاذ هيلموت كوسـرت .ل املختلفةُسُّالعديد من النصوص املختلفة, من األناجيل إىل أعامل الر

. »ية القديمةَاملسيحاألناجيل «من هذه األعامل يف كتابه ًيا  نسبًا كبريًال عددِّلُمن جامعة هارفارد حي
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ًجداهناك عدد كبري  ُبطرس إنجيل − منها َّ ّ, اإلنجيل الرسُتوما, إنجيل ُ ُرقسَ ملّيّ  ً, اإلنجيـل طبقـاْ
ُبطـرس لُأخـروّللمرصيني, ثم رسائل كليمنـت أسـقف رومـا,   )1(, ووثـائق مثـل األبوكريفـاُ

ِّنقذ, والنصوص املجهولة التـي سـجُليعقوب, وحوار امل  يف 2م ْقـَ ر»اجيرتـون بـابريوس« يف ْتَلُ
ّكلها كانت موجودة يف القرن الثـاين بعـد املـيالد, . ص البدائيةَصَاملتحف الربيطاين, وعدد من الق

ًجداّوكل منها لديه فرصة جيدة  ِّالـسيد  بعـض املعلومـات األصـلية والـصحيحة حـول لْمـَ حلَّ َّ
َّ والتي اشتق,َاملسيح  .»األقوال« أو من جتميع خمتلف قديم من ,شفهي ّا من سجلَّ إمْتُ

ِّالسيد رات ّمذك«بمثل هذه التشكيلة الواسعة من  ِّ التي كانت قد سج»َاملسيحَّ , ليس من ْتَلُ
ًجدااملفاجئ نشوء بعض النظريات املختلفة   أن −ً أيـضا −عالوة عىل ذلك, ليس من املفـاجئ . َّ

ُبـولسوهو ذلك املستند عـىل عمـل :  حاول السيطرة عىل الوضعًاّ ما معينًميوال , والـذي كـان ُ
 ). من اليهوديةًبدال(نية َثَ مع خلفية و,ينيَاملسيحل أولئك َبِ من قًامدعوم

ُبولسرسائل  ًجدا يف العهد اجلديد خمتلفة ُ ُبولس, ًأوال.  عن اإلنجيلَّ َم أية قـِّ ال يقدُ ص َصّ
ِّالسيد عن  ُبولس. َاملسيحَّ ُبولس عن ًاصَصَق −فقط  −م ّ يقدُ ُبـولس. ُ ِّالـسيد  مل يعـرف ُ  َاملـسيحَّ

, ومـن نينيَثَني املحتملـني, الـوِّنـشقُ وتعاليمه تستهدف أولئك امل− بقدر ما نعرف −ًيا شخص
ْالقـدس ية اليهودية يفَاملسيح أن القيادة ّاملهم ِّالـسيد  حتـت توجيـه يعقـوب, شـقيق ُ , َاملـسيحَّ

ُبولساستطاعت إبعاد   وإىل مكـان , نحو الساحل إىل إنطاكيـةًاه بعيداَّرسلة إيُ عن إرسائيل, مُ
َّالبد. آخر ًجـدا نييعقوب واآلخـرون كـانوا قلقـ. همِّفَ أهنم كانوا عىل يقني بأنه مل يكن إىل صُ َّ 

ُبولساليهودية, بينام اقرتح بشأن املحافظة عىل الرشيعة  ّ بأن الرشيعة كانت عىل صلة قليلـة بتلـك ُ
سيحيني بـدون َ بحيث أن الـوثنيني يمكـنهم أن يـصبحوا مـ;ينِّقة باملحافظة عىل الدّتعلُالنقطة امل

: يس يعقوب كان ذلك لعنة, فكام يقول يف رسالتهّبينام بالنسبة للقد. هاّالتقصري بتعاليم الرشيعة كل
 ).10: 2(يعقوب . »هاّ أخطأ هبا كل, يف وصية واحدة منهاَّ وقرص,هاّعمل بالرشيعة كل ْنَوم«

                                                           
ًأربعة عرش سفرا تلحق : األبوكريفا  )1( ْ    الربوتـستانت َّ ولكـن,َّقـدسُ مـن الكتـاب امل»العهـد القـديم«ِبـ  −ًأحيانا  −ِ

 .ُاملرتجم. تهَّفون بصحال يعرت
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ُبولسنظرة  وإنام اليهودي هو اليهودي يف الباطن, واخلتان هـو ختـان «: , باملقارنة, كانتُ
 » ال من البرش, من اهللاَهذا هو اإلنسان الذي ينال املديح.  ال بحروف الرشيعة,القلب بالروح

َّ نعتقـد أن اإلنـسان يـربر بـاإليامن, ُفـنحن«: ّمتسك بمرونة الرشيعة اليهودية). 29: 2(رومة  ُ  
 !ًا هو إله سائر األمـم أيـضا?َمَ اليهود وحدهم? أَ إلهفيكون اهللاُ َ أ,ال بالعمل بأحكام الرشيعة

َ ألن اهللا واحد يربر اليهود باإليامن, كام يربر غري ال;بىل هو إله سائر األمم ِّ ُ ُِّ َ وهـل . ِيهود باإليامنُ
 ).31−28: 3( رومة .»ُباإليامن? كال, بل نثبت الرشيعةُيعني هذا أننا نبطل الرشيعة 

 يف فـرتة انتقـال ْنيَتَّ القـويْنيَ اخلطأ األسايس الذي فصل تعاليم الـرشيعتِّهذا يقودنا إىل خط
لذين أرادوا املعرفة, ويف اجلهـة يف اجلهة األوىل كان أولئك ا: ية إىل القرن الثاين بعد امليالدَاملسيح

ِّنميـز ْ بأنّمن املهم. األخر كان أولئك الذين كانوا راضني باإليامن ّ بـام أن خـط ,ْنيَ بـني االثنـُ
 .ي التقليديَاملسيحاملوقف  −يف النهاية  −ي تبلور ذاخلطأ هذا هو أحد القو األساسية ال

ُبـولس هكـذا كتـب ,» وتصديق ما ال نـراه,اإليامن هو الوثوق بام نرجوه«  يف رسـالته إىل ُ
ُدائام كنت.  من املعرفةّ اإليامن هو يشء أقلَّلكن). 1: 11(العربانيني   ;ْ, ولكـنًا ذلك بدهييُّد أعً
 .ح بمثالِّدعوين أوض

 وسـتكون , اليد بالنار سـيحرقهاَعْضَ ألن املرء يعتقد بأن و; من النارًااملرء قد يكون خائف
 املرء ال يـستطيع أن يعـرف َّولكن.  املرء يمكنه اإليامن بأن ذلك صحيح.النتيجة األمل الشديد

هذه .  ويتأمل نتيجة احلرق الناجم,يف النار −حقيقة  −ق كيف هو ذلك األمل ما مل يضع يده ْدِبص
َ وهي خمتلفة مثال عن معرفة أن اثن−املعرفة التجريبية  َ تـدع− أربعة ان يساويْنيَ زائد اثنْنيً ى يف ُ

 . »gnosis«انية باملعرفة الروحية اليون
ّية الـذين متنـوا َاملـسيحة ّالديانـضـمن  −ًهلذا السبب متاما, أعضاء املجموعات الباطنيـة 

َمل يعر. دعوا أنفسهم بالغنوسطيني −مواجهة اهللا بأنفسهم  ف متى بدأت هـذه الفكـرة ضـمن ُ
شخـصية عميقـة كانـت شـائعة  نظرة باطنية كهذه تستند عىل جتربـة ;ْ ولكن,يةَاملسيحة ّالديان

القرن الثاين بعد املـيالد شـهد زيـادة كبـرية لـشعبية هـذه . لفرتة طويلة عند جحافل الوثنيني
َكنيسةالنظرة يف أنحاء ال  . كافةيةَاملسيح َ
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ًقـا باحلقـائق ُّ تعلّن, عىل الرغم من تعقيد معظم تعاليمهم األدبية, كـانوا أقـلوالغنوسطي
ِّالسيد التي تدور حول  ُقـا بـشأن اإليـامن يف الكّ تعلّ وأقل, واهللاَاملسيحَّ َقدسـةُب املُتـً َّ  َريِّ والـس,َ
 − ّبـشكل أقـل −قـوا َّتعل. ة اهللاَّقهم واهتاممهم باملعرفة املبارشة التجريبية ملاهيُّاملختلفة من تعل

ِّالسيد باإليامن بكلامت  ُكـام تظهـر .  وبمثل معرفته بـاهللا,ًمتاما يصبحوا مثله ْ وأكثر بأن,َاملسيحَّ
ِأحد النصوص املعرفية التي وج فـون عـىل َّعنـدما تتعر«: ُتومـاادي يف إنجيـل َّع محْجَ يف نْتَدُ

 .»ّأبناء األب احلي −أنتم  −ّ ستصبحون معروفني, وستدركون بأنكم ;أنفسكم, عندها
ْال يمكن التأكيد بام فيه الكفاية بأن املادة التي استخ ُ ّ جهـات النظـر ّم أي مـن وْعَ لـدْتَمِدّ

 أو ,شـخص مـا:  اختيارها باستعامل معـايري الهوتيـةَّ قد تم,ىصُ وال حت,ُّعدُ التي ال ت,املنبثقة
ّ بأن هذا الكتـاب جيـب أن −مهم ْهَ من منظورهم وف−رت َّ كانت قد جلست وقر,جمموعة ما

. »ضـاليل«ـ أو كـ,»تقليـدي« كــْ أي;»ًاخاطئ« َّدُ وأن ذلك الكتاب جيب أن يع,»ًأصيال« َّدُيع
ْس الالهوتية التي استعُسُتلك األ ِّمل ترب −بالطبع  − ْتَلِمُ  اختاذهـا َّالقرارات التي تم −ًآليا  −ر ُ

ِّعىل الرغم من كل املناشدات للتوجيه الد ًجـدا اختاذ قرارات برشية َّلقد تم. ُيني الذي أصدرّ َّ ,
كام يكتـب . بالسيطرة والسلطة −ًالبا غ −ق َّ والتي تتعل−ًمستندة عىل األولويات البرشية متاما 

. » كانت بـال معنـى»التقليدية« و»الضاللية«ية, الصفات َمسيحيف الفرتة األسبق لل«: كوسرت
ُوما هو اليشء األسخف هو أن تعتقد بأن الك ب التي لـدينا يف العهـد اجلديـد هـي التعـاليم ُتّ

ِّالسيد األصيلة الوحيدة حول  فقـط «: ق كوسـرت بـشكل رصيـحّ, يعلـُأخـرمـرة . َاملـسيحَّ
 إىل األصـل ًاّعـاء خاصـَّداّد بأن الكتابات القانونية متتلك ِّاإلجحاف الدوغاميت يمكنه أن يؤك

 .» إىل األولوية التارخيية; وبالتايل,الرسويل
ْ عقـد جملـيسَّع حتـى تـمَوضـُيف احلقيقة, العهد اجلديد مل ي َكنيـسة َ  ,393 عـام )1( بنـزرتَ

ِّوصد  سـنة بعـد 360 عىل مد −ل جملس قرطاجة بعد أربعة سنوات َبِمن ق −ثانية مرة  − ْتَقُ
 .ُاألحداث التي تشري إليها

                                                           
 .ُاملرتجم. طّمدينة تونسية تقع عىل البحر املتوس  )1(
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دعى ماركون, سـافر مـن ُية, يَاملسيحل إىل ّتحوُ بعد امليالد, مالك سفينة وم140حوايل عام 
ّ والـذي منـه أسـس ,ّ حيث شكل جمتمعه اخلاص;وذهب إىل روما, )1(بلده الذي يقع يف بنطس

ِ كتاباته فقُّكل. جمتمعات يف كافة أنحاء اإلمرباطورية الرومانية عى َّاده, هو ادَّقُ لنً طبقا;ْ, لكنْتَدُ
ُبولسّبأن  ًجدارين ّتأثُ بأن األتباع اآلخرين كانوا مَّدع:  هو الوحيد الذي كان يعرف احلقيقةُ  من َّ
 مـن الرسـائل ًابعـض −فقـط  −سـتعمل وا ,ًاَّيـِّلُ ك»العهد القـديم«رفض . ة اليهوديةّالديانل َبِق
ُبولسال َلوقايس ّرة للقدَّرُ باإلضافة إىل نسخة حم,يةُ يبـدو . »اإلنجيـل«, والتي كان يدعوها باسم ُ

متـه كانـت ّنظُم. ق بـالنص املكتـوبّأنه كان الشخص األسبق يف استعامل هذا التعبري فيام يتعلـ
َكنيسةال َّقدسُا املية األوىل التي كانت متتلك كتاهبَاملسيح َ َّالبدية كان َاملسيحبالنسبة له, .  اخلاصَ ُ 

 اليهودي, بام »العهد القديم« يشء من تعاليم َّأن تستبدل كل −بشكل غري قابل للنقض  −عليها 
َّ ربام −هو . لُسُّب الرُتُيف ذلك ك َكنيـسة كان اخلطر األعظـم عـىل ال−ُ  يف الفـرتة مـا بـني وسـط َ

َكنيسةمن الًيا  رسمُهُدْرَ طَّ تم; بعد امليالد144عام وأواخر القرن األول, ويف   . يف روماَ
 عن ِّي املتزايد عىل التخيلَاملسيحجرب التقليد ُ تأثري استعامل ماركون للنصوص كان ليَّلكن

ِ الذي نـس,»اإلنجيل« ويبدأ بكتابة تقليد مستند عىل ,التقليد الشفهي  تأليفـه إىل حـواريني َبُ
َمقدسةسوا رشيعة رسمية ِّؤسُ لكي ي;خمتلفني َُّ َّ مقبولة تسمَ هذه الرغبة . »العهد اجلديد«ى أدب ُ

 أسـقف ,ل آيرينيوسَبِ يف شكلها ألول مرة من قْتَعِضَلصياغة قائمة رسمية من النصوص و
 .)2( التي كانت عاصمة بالد الغال الرومانية,مدينة ليون

 انحراف ديني عن اليشء الـذي ُّن لدهيم أياس التعاليم التقليدية مل يكَّرُه حؤآيرينيوس وزمال
َهم مل يعج. »احلقيقة«وه ُّدع و,كوا بهَّمتس ُبولسوا بالُبُ ّية االستحواذية ملاركون; ومل حيملوا مطلقا أيـة ُ ً
ّكوا باالعتقاد بأن املعرفة املبارشة للرَّة للغنوسطيني, الذين متسَّمود    , اعتقـادِّ هـي أرفـع مـن أيّبّ

                                                           
)1(  »Pontus« :ُاملرتجم. سلسلة جبال بنطس, شامل رشق تركية. 
 ,فرنـسا −ً تقريبـا , اآلن− التـي تـشمل ,با الغربيـةويف العصور القديمة, هي منطقة أور: فرنسا القديمة التارخيية  )2(

 قبـل 100غزاها وفتحهـا الرومـان ألول مـرة قبـل عـام .  وأملانيا, وهولندا,اورة من إيطالياجم وأجزاء ,وبلجيكا
 .ُاملرتجم. وس قيرصُوليُحتت قيادة ي)  قبل امليالد51−58(امليالد, ومرة ثانية يف احلروب الغالية 
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 بعـد املـيالد بكتابـة عمـل 180عـام  −ًتقريبـا  −امجة هلذا املوقف, قـام آيرينيـوس  يف مه.أو إيامن
  .»عَدِ البَّضد«هرت بعنوان ُ اشت,ب كانت هتاجم الغنوسطيةُتُتذكاري وقع يف مخسة ك

يقـول بـأهنم كـانوا . كان لديه مشكلة كبـرية مـع الغنوسـطيني −بشكل واضح  −آيرينيوس 
 ,ججُيعرتض عىل مهامجتهم إياه بـاحل. »ةَّيِّلُعائهم باملعرفة الكّادحتت «يسحبون أعضاء من رعيته 

ث مع خمتلف الغنوسطيني عن أمور ّ والتحد, أدهبمضبعد قراءة بع. زةِّتحيُ واألسئلة امل,واألمثال
. يمقتهـا −ًا َّحقـ − التي كـان ,م عىل إجياد طريقة ملهامجة وتفنيد تعاليمهمَّق باعتقاداهتم, صمّتتعل

 يقوم بتقديم »عَدِ البَّضد«دت يف عمله األديب بعنوان َّ التي جتس,عملية هجومه الطويلة األمدأثناء 
 . وعن اعتقاداهتم بالتقليدية النامية يف أواخر القرن الثاين بعد امليالد,الكثري من املعلومات عنهم

ّم ببعض املعلومات الرسْلِعاء الغنوسطيني بأهنم عىل عِّددرك الُهو م عون َّقول بـأهنم يـدي: ةّيّ
ــأن « ــسيد ّب ِّال ــسيحَّ ــَامل ــشكل خــاص −بغمــوض  −م َّ تكل ــه ب ــه وحواريي ــشري. »ّمــع توابع    وي
َ بأن اقرتاح الف−ً أيضا − بإحيـاء  −بطريقة ما  −م الباطني الذي جاء من القرن السابق هو مرتبط ْهّ

 هـم ;; يف احلقيقـةًرفيـاح بأن الغنوسطيني ال يؤمنـون بعمليـة اإلحيـاء حِّوضُآيرينيوس ي. املوتى
َقدسةُب املُتُيقتبسون أكثر من الك َّ ًخصوصا, وَ ُ ص التي حتتـاج إىل تفـسري َصَ كالق, احلكاية الرمزيةُ

 رمزية لتجسيد شـخص مـا اختـرب ة هلم, اإلحياء من املوت هي معانبالنسب. م الرسالة اخلفيةْهَلف
 .مها من الغنوسطيةَّ التي تعل,»احلقيقة«

َكنيسةيف ال: ض الغنوسطيةْحَ نقاطه لدحدإضول, آيرينيوس يستعمل هذا كبشكل مثري للف َ 
 ْنيَأشار يف مكان.  ومرة يف زمانه, مرة يف املايض:ْنيَتَّعملية اإلحياء من املوت كانت قد حصلت مر

 ;يف هذه احلالـة. ً يبدو بأنه يعرفه شخصيا, عن إحياء رجل من املوتّعن حادثة واحدة عىل األقل
ّإهنا قـصة مدهـشة, ومـن املحـزن أننـا ال نعلـم . ًامليت بقي حيا لسنوات عديدة بعد ذلكالرجل 

 .ّم الفكرة بعض اليشءْهَها تعمل كدليل عىل أن آيرينيوس قد أخطأ يف فّتها, ولكنّبقي
علة للتعـاليم التقليديـة يف ُّ أم ال, آيرينيوس كان حامل الـش,م الفكرةْهَ سواء أخطأ يف ف;ْلكن
َكنيسة التي كان من املمكن للغنوسطية أن تسيطر فيها عىل ال,ات الصعبةتلك األوق لقد أوضـح . َ

 َاألناجيـل −سـوية  − َدَعـْبَ أ;ًأوال. ا الـذي جيـب نبـذهّ وأهيـ, األناجيل الذي جيب استخدامهّأي

http://kotob.has.it



  96

ُمرقس و,َّتىَ ملَاألربعة ْ َلوقا و,َ َّيوحنا و,ُ َ ْ َّقـدسُله امل اإلَاملسيح«يف الواقع, خلق تعريف مصطلح . ُ َ« ,
ِّالذي جيس َّأوضح بأن التنظـيم املركـزي املوحـد لل.  د االبن واخلالق األبديُ َكنيـسةّ  هـو مقيـاس َ
ِّوهكذا, املركزيـة والتقليديـة أسـ.  وحقيقتها العاملية, وطبيعتها,لندائها ستا كرباهـني للـصالحية ُ

َّالقوة الطبيعية كانت إحد براهني الد: واالستقامة  ًباملقابل, الال مركزية كانت دلـيال. يم اإلهلْعّ
َكنيـسة −فقـط  − جيب أن يكون هنـاك ;ًبام أنه يوجد هناك إله واحد, وأيضا.  اخلطأىلع  , واحـدةَ

ورغـم . َ الكثـريِتَعـَنْقَ باطلة, رغم ذلـك أ;ْ ولكن,ًة بسيطة معقولة ظاهرياَّحج. وحقيقة واحدة
 . هو البابا−  بالطبع−  الفاتيكان, وأحدهمدين هلا يفّ متتلك اليوم الكثري من املؤي;ذلك

ق مركزية تقليدية لإليـامن واالعتقـاد, آخـرون كـانوا ْلَين كانوا حياولون خِّبينام علامء الد
َكنيسةق مركزية للبنية الفيزيائية للْلَحياولون خ ُ, زعام منهم بأن من األفضل احلَ ّ م مـن موقـع ْكً

ُلتي أثريت بـالطبع نتيجـة االضـطهاد الـذي ال يمكننـا  ا−املخاوف السياسية . ّالقوة املركزية
 .ية الناميةَاملسيحة ّالديانة بقدر أمهية املخاوف الالهوتية يف تشكيل َّ كانت مهم−نسيانه 

الذي كان فيـه آيرينيـوس جيـادل عـرب نـسخته اجلديـدة للديانـة  ه;نفس يف الوقت ,ًتقريبا
ة كانـت َّيِّ, الكنائس املحلًسابقا. َّ نفسها تتغريَنيسةَكية, كانت الطريقة التي حتكم فيها الَاملسيح
ِقد حك    هـذه البنـى احلاكمـة كانـت َّ, لكـنة, أسـاقفةَنَهَ ك−ل جمموعة من الرجال َبِ من قْتَمُ

ْاملجموعة كانـت قـد اسـتب. تصبح مركزية −بشكل تدرجيي  −  الـذي , بأسـقف واحـدْتَلِدُ
أن هذه العملية بـدأت يف رومـا يف منتـصف القـرن يبدو . ّل السلطة يف كل أبرشيةِّأصبح يمث

 أسـقف رومـا مـن −ُ وال جيـب أن نفاجـأ −بـالطبع . كملت بأوائل القـرن الثالـثُ وأ,الثاين
ّالواضح بأنه كان أهم ُمتنى بأن يعرف كاحلاكم األعىل لل.  أولئك األساقفةّ من كلّ َكنيسةّ  عـىل َ

سـقف األول لرومـا يف كـان األ) 57 − 254(فن البابا سـتي. رَنتظُسيح املَل للمّمثُاألرض, كم
ً ووصوال إىل احلواري ,ً امتدادا من خليفته,ّعاء يف األولوية من بني كل األساقفةِّدتربير هذا اال

ُبطرس َّمتىه عىل إنجيل ءعاِّأسند اد. ُ  أكـون يف ْنَومـ« :عندما سأل يسوع تالمذته) (18: 16 (َ
ُبطرس فأجاب سمعان »رأيكم أنتم? ًهنيئـا «:  فقال لـه يـسوع.)» ابن اهللا احليَاملسيحنت أ«: ُ

  .  هـذه أحـد مـن البـرش, بـل أيب الـذي يف الـسامواتَما كشف لـك! , يا سمعان بن يوناَلك
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قـوات املـوت لـن تقـو نيـستي, وَأنت صخر, وعىل هذا الـصخر سـأبني ك: أقول لكوأنا 
ُبطرسعاء أن ِّد االَّواألكثر من ذلك أنه تم. »عليها جاء إىل رومـا يف أواخـر القـرن الثـاين  قد ُ

ِّتقريبا, وأنه عني ُ  .ي األول يف املدينةَاملسيح كاألسقف ً
ّ الفـوري لكـل األسـاقفة َ اإلعـدام)1(, طلب اإلمرباطور فالرييان258عىل أية حال, سنة 

َّالكثري أعدموا, ولكـن. ة والشاممسةَنَهَ والكنييَاملسيح ائـد فو.  الكثـري بقـوا عـىل قيـد احليـاةُ
َّ ربام −السلطة املركزية  ًجدا كانت ظاهرة −ُ َكنيـسة لزعامء الَّ َّالبـدية, والـذين َاملـسيح َ  وأهنـم ُ

َّالبدشعروا بأنه   . التي يستلمون فيها سلطة كهذه ألنفسهم, هلم من أن حيصلوا عىل الفرصةُ
ّبالرغم من أنه مل يعمد . طنطنيفرصتهم األوىل جاءت أثناء عهد قس إال عنـدما  ًا,يَمـسيحّ

َسمح للم − ّعىل األقل −كان عىل فراش املوت, إال أنه  أراد . مـهْكُ حّسيحية باالزدهار يف ظلُ
. )2(ملعارضة أفكار آريـوس الزنـديق) إزنيك اليوم (»Nicaea«قسطنطني الوحدة; دعا جملس 
ِّالسيد م فكرة أن ْعَاهلدف كان أن حيصل عىل د , »اآلب واالبن جيمع ًا واحدًاكائن« كان َاملسيحَّ

ِّالسيد ن; بالنسبة هلم, و وآخر,عاء عارضه آريوسِّداوهو  َّمقدسـ مل يكن َاملسيحَّ َ ِّكـام تـرص. ًاُ ح ُ
أولئـك الـذين عارضـوا هـذه العبـارة «: ةَّ إلني باجلز بطريقة جافـ)3(أستاذة جامعة برنستون

ــدث ــك مل حي ــأن ذل ــاروا ب ــُ ال يف الك,ّأش ــةُب املُت َقدس َّ ــا,َ ــسيحليم  وال يف التع ــن . »يةَامل لك
الـذين سـافروا إىل  ,ًيا الرمحـة سياسـيعـديمين ِّاالعرتاضات أثبتت أهنا بال أمهية لعلامء الـد

 . وهم يضعون جدول أعامل يف ذهنهم,إزنيك
َّعقد ضد وجهات نظر آريوس, لكن −بشكل واضح  −املجلس  ّ  َقَلـَديـه خّؤيُ حـضور مُ

يف احلقيقة, يبدو من املحتمـل أنـه أثنـاء نوبـة . تة يف تلك االجتامعاَّعاصفة ومناقشات حاد
ر يف َّصوُغضب شديدة قام أسقف بلدة مريا بمهامجة الزاهد آريوس النحيل اجلسم, كام هو مـ

 لتخـرج إىل ;املناقشات واالعرتاضات فاضت من املجلس. الصور التقليدية لتلك األحداث
 :شوارع إزنيك

                                                           
)1(  »Valerian«) : اضطهد النصار.).  م260 ـ 253(إمرباطور روماين .):  م260تويف عام .ُاملرتجم. 
 .ُاملرتجم. ً وليس إهلا,َقال بأن املسيح خملوق. الهويت نرصاين يوناين: آريوس  )2(
 .ُاملرتجم. يف نيوجريس  )3(
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ِّحماكاة ساخرة عن النزاعات مث ّيف املسارح العامة, ويف كـل مكـان  −بشكل ساخر  − ْتَلُ
. ّ والـرصافني, وأصحاب الـدكاكني,وقُّار السَّ النقاش حول النزاعات بني جتَّحول املدينة تم

ّ شـأنا مـن األبّاالبن أقل« إخبارك ّ عن سعر اخلبز وسيتمْاستفرس م َّ كـان احلـامْ إنْ, واسـأل»ً
 .» من ال يشءْتقيامة االبن حصل« إخبارك ّ وسيتمًا,جاهز

ّإن النتائج الصحيحة خمتلف عليها, ولكنه معلـوم .  االحتكام إىل التصويتَّيف النهاية, تم َ ُ ّ
َبأن آريوس واثن ّتوا ضـد املرسـوم; إن النتيجـة املعروفـة هـي َّ من زمالئـه صـوْنيّ . 3 إىل 217ّ

ِآريوس وزمالئه نف  .ا إىل منطقة الدانوبَيُ
ِّادثة, أنه عندما قسطنطني كان عىل فراش موته, عمـلحق غريب ومدهش هلذه احلُيف م  ,دُ

ِّوأن املراسم أد َكنيسةل عضو يف الَبِ من قْتَيُ ّهذا يكـشف بـأن تفاصـيل .  اآلريوسية الضالليةَ
 −بشكل أفـضل  −ّي أية فكرة ختدم ِّ أمهية من تبنّم الالهوت بالنسبة لقسطنطني كانت أقلْعل

 . ّ الذي كان قلقه األهم,ستقرارالوحدة التي كانت بالنسبة له اال
ِّالسيد شخصية  −ًحرفيا  − َقَلَهبذا القرار, جملس إزنيك خ ى َّ وتبنـ,ينيةِّ اخليالية الدَاملسيحَّ

 َّ املعايري التي تـم−ً أيضا −ست َّأعامل هذا املجلس أس. ّالزعم بأن هذا كان إعادة تارخيية دقيقة
   فيـه َّ تـم,يةَاملـسيح مـن ًاجملس إزنيك أنـتج عاملـ. ديدب العهد اجلُتُاختيار ك − ًالحقا −فيها 
ُأي شئ خمتلف كان سري. ينيةِّي جمموعة من القوانني الدِّتبن − ّبشكل عام −  ,ًةَعـْدِ بُّدَعـُض ويَفّ

 . أمكنْ إن,وجيب إبادته
دعى ُ تـات, األكاديميـحـدّيف حترك غـري عـادي إل. اين من ذلكنع −اليوم  −زلنا نحن ما

التي كانت خبرية يف النصوص الغنوسطية, قامت بتقديم مالحظة شخصية يف كتاهبا الذي  ,باجلز
ّاإلنجيل الرس: ما بعد اإليامن«حيمل عنوان  قطـة حاسـمة ذات نتـائج املالحظة تواجه ن. »ُتوما لّيّ
َكنيسةه يف الّإن ما ال حتب:  تقولبعيدة املد حيدة مـن ية بمجموعة رسمية وَاملسيحط ْبَل لرْيَامل« هوَ
ِاقرت... املعتقدات  .» إىل اهللاَهو الذي يمنح الوصول −قط ف −ي َاملسيحين ِّ باالهتام بأن الدْتَنُ

 وألعـىل درجـة كـان البابـا −هتم َّز أساقفة رومـا قـوَّيف إدراك للكلفة العالية للفشل, عز
ثة أيام يف اء ثالة لقضَلَتَ, الذي استأجر جمموعة من الق» مDamasus» (366 − 84 (داماسوس
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 ّاملقـر« عندما داماسوس استعاد السيطرة عىل السلطة, قـام بتـسمية رومـا بــ. ح معارضيهْبَذ
َكنيـسة, هي املكان الوحيد يف الُأخر بكلمة ;»البابوي هـا الـذي قـد حيـصل عـىل وراثـة ّ كلَ

هذا  ;بالطبع.  ووظيفتهم, لسلطتهمًا رشعيًاوريث حيافظ ويعمل ;متسلسلة للباباوات, وبذلك
َالقدس َدَعْبَعاء أِّداال ْ ُالزيلوت فرد من ُّأي.  عن الدائرةُ ْ ِّللسيد تابع َّ بشكل  − ُّدُعَ كان سيَاملسيح َّ

 . وغري صحيح,عاء غري معقولِّدأن هذا اال −واضح 
َّ ألية نتائج, ادًمتجاهال ُبطرسعى داماسوس بأنه الوريث احلقيقي واملبارش لّ  ورث ; وبالتايل,ُ

َكنيسةال −ي بشكل رشع − ِّالسيد  التي أسسها َ س َّكـسلطة هنائيـة عـىل األرض, أسـ.  قبلهَاملسيحَّ
هـو أن  −ًلكي يكون قـويام  −ّ املبدأ القائل بأن املقياس احلقيقي ألي مذهب −ً أيضا −داماسوس 

ِيف مثل هذا األسلوب الصارخ, كان قد فر. حيصل عىل تصديق بابوي  .عاء اخلالفة البابويةِّدا َضُ

د املجلس اإلمرباطوري بإصدار أوامر تـرشيعية َّقل ّ, ) م99−384(البابا الالحق سرييسيوس 
َتع  −ًأخـريا  − َّ, تـم)1(حتت سلطته الدوغامتية.  غري قابلة للنقاش, أوامر جيب إطاعتها عىل الفورُّدُ

َكنيسةّحل رشيعة العهد اجلديد يف جملس   .م 397 وجملس قرطاجة يف عام ,م 393 بنزرت عام َ
 :تَّ استمرهتاَزَكْرَومالسلطة ذ ْخَنية يف أَلَهذه العملية الع

   − أمـر حتمـي − اآلن − الـذي هـو −عـاء ِّدم االَّقـد) 17 − 401(البابا إينوسـنت األول 
َكنيسةل السلطة العليا يف الّمثُي »روما« البابوي َّأن املقر لكـن أعظـم البابـاوات يف . يةَاملـسيح َ

 − وبدون مساومة ,ًأخريا –ّ, الذي أسس )61 − 440 (»ليو األول«كان احلصول عىل السلطة 
ِّالسيد أن : ّعاء الذي يستمر هلذا اليومِّداال َكنيسة منح السلطة األعىل من الَاملسيحَّ ُبطـرس إىل َ ُ ;

ُوبأن هذه السلطة أرسلت من  ُبطرسّ  »البابا«ّ إىل كل أسقف حيرض يف روما; وأن أسقف روما ُ
َكنيـسة يف ال» األسـاقفةّرئيس كل«هو  َ ويعـ,َ ُبطـرس ل»ًا باطنيـًاجتـسيد« ُّدُ ا وريثـه البابـا َّأمـ. ُ

: ً فقد كان له النصيب يف أن ينطق بأكثر التعليامت تغطرسـا;)521 − 492(جاليسيوس األول 
ِكتب إىل اإلمرباطور يوضح بأن العـامل حكـ ُ ّ  َّمثلـةُ الـسلطة الروحيـة امل− ْنيَتـَ عظيمْنيَتَّ بقـوَمّ

ّ, يوضـح بـأن سـلطة البابـا ْنيَومن بـني االثنتـ. َّمثلة باإلمرباطورُنيوية املُّ والسلطة الد,بالبابا
                                                           

ّاملؤكدة من غري بينة أو دليل  )1(  .ُ املرتجم.َّ
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ِوجـ« ألهنا ;قةِّتفوُم  13ُ الـذي عقـد يف رومـا يف ,يسَنـَ يف املجمـع الك» إلنقـاذ الـدنيوينيْتَدُ
َذي يدع, جاليسيوس كان البابا األول ال495مايس /مايو ِّالسيل ِّثُمم«ى بـُ  .»َاملسيحد َّ

َكنيسة الذي أصبحت فيه اهليمنة الالهوتية بالنسبة للالوقت نفسهيف   مطلوبة وموجـودة, َ
َكنيسةقامت ال  , والفطنة, وذلك بالسيطرة املادية عـىل املواقـع الوثنيـة, عن الدهاءُّك ينمُّ بتحرَ

 أصـبح العيـد كـانون األول,/ ديـسمرب25ً مثال عيد والدة مثرا إله النور يف −وعىل أعيادهم 
َكنيـسةتربير ال. نزال نحتفل به حتى اليومامالذي  ل البابـا َبـِمـن ق −بـشكل واضـح  − كـان َ

 كتـب ;ر ليغادر إىل بريطانياْيَ يف أوامره إىل رئيس د,م 601, عام )604−590(جرجيوري األول 
 : وصلنا إىل نتيجة(: البابا

َّأن معابد األصنام بني ذلك الشعب جيب أن تدم َّاألصـنام سـتحط. ام كان السبب مه,رُ م, ُ
ُسرتش باملاء امل − ذاهتا ِّدَبح −لكن املعابد  ّ َّقدسُ َ وتـود,ع فيها املذابحَوضُ, وستَ ع فيهـا اآلثـار ُ

َقدسةُامل َّ َّ كانت هذه املعابد متينة البنية, جيب أن تنقْإن. َ َّ وتكر,ى من عبادة الشياطنيُ س خلدمـة ُ
م, وأهنـم قـد َّطـُ نحن نرغب بأن ير النـاس أن معابـدهم مل حتهبذه الطريقة,. اإلله احلقيقي
 ,فـونَّإىل مالجئهم التـي اعتادوهـا, وربـام يتعر −بسهولة أكثر  −عون َّ ويتجم,يرتكوا ذنوهبم

 التـضحية بالعديـد مـن الثـريان إىل الـشياطني يف دواتاعاوبام أهنم .  اإلله احلقيقي,ويعشقون
 أو احتفـاالت ,»يـوم التكـريس« احتفـاالت جليلـة, كــمناسبات عديدة, فلنستبدل ذلك ب

َّقدسُالشهداء امل َقدسةُ الذين توجد آثارهم امل,نيَ َّ  .) هناكَ
َكنيسةبالرغم من أن ال   تركـت املـذابح سـليمة, إال أهنـا  − لـربام , بمساندة التقاليـد املتزايـدة− َ

 حول هذا? −ًمتاما  − كيف شعر الناس ;لذا.  صياغة الوثائق, أو إعادة,ب تدمريَّمل تتجن −بالتأكيد  −
 ّ لفـنًا يونانيـًامِّعلـُيونـابيوس كـان م.  لنكتشف ذلك;ل انتباهنا إىل يونابيوسِّحوُدعونا ن

 ,قنـعُ التعبـري املُّ اخلطابة هو فـنّفن.  بعد امليالد420 حتى 345اخلطابة, والذي عاش من عام 
مستشارنا احلديث هو وريث للتقنيات . طاب أو عن طريق اخل,ا عن طريق الكتابةَّوالرائع, إم

بينام كان هناك, . مر السادسة عرش, ذهب يونابيوس للدراسة يف أثيناُيف ع. التي أتقنها القدماء
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ّاأللغاز اإلليوسنيانية(ف عىل َّتعر . ً خـارج أثينـا متامـا,ة يومولبيـديَّيِّلُ يف كًيساّأصبح قس. )1()ُِ
َهنـةَك ال»عوائـل« حـدإيومولبيدي كانـت  ْ الـذين قـاموا بتجريـب وتعلـيم ألغـاز ديمـرت ,َ َ ْ ِ

 الـذي أثبتـوا , من الرجـال والنـساء, من التالميذ لنخبة»Eleusis«وبريسيفون يف إيليوسني 
ّهؤالء البضعة كانوا يسم. لغازم هذه األُّجاهزيتهم لتعل  .ون باملبتدئنيُ

 وانخرط , سارديس يف تركيابعد مخس سنوات يف أثينا, عاد يونابيوس إىل مدينته األصلية
ًجـدا ّعمـل عمـيلهـو  ; َحرِّ والس,َّبِّم الطَّة من الفالسفة األفالطونيني, تعلَّيِّمع جمموعة حمل َّ 

 عندما منـع ًاّهو كان حي.  واملوسيقى, والرقص,ينية باستخدام الطقوسّباستخدام القو الد
 عـىل الـرغم مـن ;ْ بعد املـيالد, لكـن391 األديان الوثنية عام َّ كل)2( ثيودوسيوسُاإلمرباطور
 .يف كتاباته −بعنف  −ية َاملسيح قام يونابيوس بانتقاد ;املخاطر

ِ سريًاصَصَ قُكتب يونابيوس َ ّ عن التـاريخ العـام, −ً أيضا −ب َّنق. َّية عن الفالسفة املعارصينِ
 ,صيل هلذا الكتابيونابيوس قام بإضافة تفا. ل كاتب آخرَبِوقام بكتابة ملحق لقصة منشورة من ق

َيا الفرتة الزمنية بني عامِّغطُم  قطـع صـغرية ;لسوء احلظ.  بعد امليالد414انتهى عام . 404 − 270 ْيً
 . هناك لغز حول هذه اخلسارة;ْلكن. من هذا التاريخ بقيت عىل قيد احلياة −فقط  −

ده دعـا جملـس  بعـد املـيالد, ويف عهـ337 إىل عـام 306 من عام َمَكَاإلمرباطور قسطنطني ح
ِّالسيد إزنيك أن   الرسمي لإلمرباطوريـة َينِّ الدُيةَاملسيح أصبحت ;ويف عهده. »ّبّالر« هو َاملسيحَّ
يف اهتاممه يف توحيد اإلمرباطوريـة, يبـدو أن قـسطنطني . ّ كان ذلك ضد رغبات الكثري.الرومانية

ية َاملـسيح َةّالديان مل يعتنق −  رأينا كام− يف احلقيقة. ينِّوجهة نظر سياسية بالنسبة للد −فقط  −اختذ 
 .إال عندما كان عىل فراش املوت

 يمكن االعتامد عليـه يف كراهيـة هـذه − ًا وثنيًان دينويَاملسيحه ُّد كمؤمن فيام كان يع−يونابيوس 
ًعموماالتغيريات  ُ دين بأن قصته عن عهد قـسطنطني ِّيمكننا أن نكون متأك. ّية بشكل خاصَاملسيح و,ُ

                                                           
)1(  Eleusinian :ُمهرجان يوناين قديم يع: ّطقوس يونانية قديمة ًأثينـا تكـريام و» Eleusis«ًد سـنويا يف إيليوسـيس قـّ

 .ُ املرتجم.»بريسيفون وديمرت وديونيسوس« بـًواحتفاال
)2(  »Theodosius « ثيودوســيوس األول الكبــري)َقــسم .).  م395 ـ 379(إمرباطــور رومــاين .):  م395 ـ 347 ّ

ّاإلمرباطورية إىل جزأين رشقي وغريب  .ُاملرتجم. ّ
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ًجدابشكل ناقد  − ْتَهِوجُو ربام كـان . لحقه للقصة املنشورة آنذاكُ ولربام بالغضب يف م, بالعداوة– َّ
 كأحـد أتبـاع − يونـابيوس. ية الناميـة يف أوائـل القـرن اخلـامسَاملـسيح للتعاليم ً جسيامًاذلك رضر

 63 − 361(وليـان كان لديه بعض األشياء املثرية ليقوهلا عن موضـوع اإلمرباطـور ج −ر, ربام ْحِّالس
 والـذي حـاول إرجـاع اإلمرباطوريـة إىل , للتقنيـة الطقوسـيةًاّبُ حم−ً أيضا −, الذي كان )بعد امليالد

ًسه أحد أعظـم وأكثـر الفالسـفة قـدرا يف َّ الذي أس,حَّنقُد إىل املبدأ األفالطوين املَّنية, بشكل حمدَثَالو
َتقريبا بني عام( من أفاميا )Iamblichus«)1«أواخر األزمنة الكالسيكية, آيامبليشس   ).م 325−240 ْيً

ًجدا ًا مثريًاّة يونابيوس ستكون نصَّقص ّمن املحزن أننا كنـا سنحـصل .  لو أهنا موجودة اليوم,َّ
 حلاجتها املستمرة حلامية نظرهتـا املخادعـة عـن −سخة من كتاب يونابيوس لو أن الفاتيكان ُعىل ن

ِّالسيد   يف مكتبـة منيعـة يف ًا الكتـاب الـذي كـان موجـودُ مل ختف−ية َاملسيحة ّالديان وعن ,َاملسيحَّ
 .الفاتيكان حتى أواخر القرن السادس عرش

ِأبل  1563ي مارك أنتوين دو موريت, الذي كان عام ل العامل الكالسيكَبِ عن هذا الكتاب من قَغُ
 ًاوجده مثـري.  الفاتيكانهناك رأ نسخة عن تأريخ يونابيوس يف مكتبة. حيارض يف اجلامعة يف روما

ًجدا .  إلنـشاء نـسخة− أحد العلامء البارزين يف الفاتيكـان − لدرجة أنه سأل الكاردينال سريلت ,َّ
 َّ تمْ ما إن.»يرِّ ورش,أثيم«ّ وذكر بأن كتاب يونابيوس هذا هو ,م من الباباْعَ وبد, سريلت رفضَّلكن

ًالة هلذا الكتاب, السلطات أرادت حَّاالنتباه مر ًجـدا ًا بـسيطُّوكان احلل.  للمشكلةَّ أحـد العلـامء : َّ
َّبأن كتاب قـص − ًالحقا −فني ذكر ّاليسوعيني املثق ِقـد فنـ«ة يونـابيوس ّ َمقدسـة بعنايـة إهليـة َيُ َُّ َ« .  

 .ستخدمة عمالء أدنى من القداسة, عمالء من البرشُفت مَّ العناية اإلهلية ترص;ّبال شك

                                                           
ِول. اعية لألفالطونيةم فيلسوف سوري, شخصية رئيسة ودِّعلُم: آيامبليشس  )1( وقـع حتـت .  يف سـوريا, يف أفاميـاَدُ

ج أفكار أفالطـون مـع أفكـار عـامل ْمَس مدرسته اخلاصة, التي حاولت دَّيف سوريا أس. تأثري األفالطونية اليونانية
انات يّرية من الـدْحِّ وحتى الس, باإلضافة إىل بعض العنارص الباطنية,الرياضيات والفيلسوف اليوناين فيثاغورس

د َّعقُنجح يف حتويل األفالطونية الفكرية والروحية املحضة إىل شكل م. ل إىل نظام متامسك وحيدّ للتوص;الرشقية
مـن . ريةْحِّن األساطري واملناسك والصيغ السَّ والتي أصبحت تتضم,نيةَثَينية الوّلدرجة أكرب حتى من الفلسفة الد

ــه  ــاز املــرصية«بــني أعامل ــة«, و)On the Egyptian Mysteries(» يف األلغ ــاة الفيثاغوري  On the(» يف احلي

Pythagorean Life .(ُاملرتجم. 
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 , النصوص التي تناقض األسـطورة− وتدمري − يف احلصول عىل حافلالفاتيكان لدهيا تاريخ 
 . ُالتي تعلن عىل أهنا التاريخ احلقيقي

  !ّ حتطيمه عدا ذلك عىل مر السنني?َّما مقدار ما تم
ّهاربا من مسعى الفاتيكان املستمر −عدا ذلك  −وما مقدار ما بقي    والعنيد خلف الضالليني?ً

 .ًاّ ال أحد يمكنه أن يكون متأكد
ِّالسيد  ُبحلول القرن اخلامس بعد امليالد, نرص ِّالسيد يني عىل ِّ الدَاملسيحَّ  التـارخيي كـان َاملسيحَّ

َإن األسطورة التي تقول بأن االثن. هاّ كلقد اكتمل يف نواحيه العملية واحـد أصـبحت  −مهـا  − ْنيّ
محـاة التعـاليم التقليديـة ال عـىل أيـة حـال, .  ذاتـه حقيقـة مقبولـةِّدَ ويف ح,رة بشكل الهويتَّمرب

عجزهم ُت لدرجة , ألن البدعة تنخر يف عظامهم وتأكل عقوهلم;أن يرتاحوا −بالطبع  −يستطيعون 
نيني َثَيني مـا قـام بـه األبـاطرة الـوَاملسيح بالتعامل مع ,ينِّبحامية الد −بال رمحة  −قاموا . عن النوم
كان هذا . هرطقُسيليان أسقف أفيال, عىل أساس أنه م قاموا بإعدام بري; بعد امليالد386عام . ًسابقا

َكنيسةاإلعدام األول الذي أمرت به ال  . لكي تدافع عن مكانتها;َ
 كـان العـدد املتزايـد  عىل مد القرون الالحقـة, كـذلك;ْت إىل روما, ولكنَّأد هاّكلق ُرُّالط

َثمن الوحدة الالهوتية مل يدف. ألهنار الدم  ًدائـاملرغم مـن أن ذلـك جيـد  بـا,بالـذهب −فقـط  −ع ُ
َكنيسة يف أيدي الَالرتحيب  .ًأيضا باحلياة ;ْ ولكن− َ

َّحزن أهنا كان تكـرُمن امل. موت بريسيليان كان سابقة مأساوية  − هـاّلُك اتَّاملـرويف  − ًر غالبـاُ
 . الذي أوىص بالسالم,ر اليهوديَنتظُ املَاملسيحباسم 
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ِّالسيد والدة  )1(م. ق4قبل  َّمتى إلنجيل ًطبقا, َاملسيحَّ  .موت هريودس العظيم). 1:2 (َ

 وفاة هريودس العظيم م. ق4
َلوقا إلنجيل ًطبقا, َاملسيحوالدة   م6 وفق إحصاء كريينوس, حاكم ). 1−7: 2 (ُ

 .سوريا
ِّالـسيد معمودية   م27−28 عهـد يف الـسنة اخلامـسة عـرش ل) تـاريخ تقليـدي (َاملـسيحَّ

َلوقا(اإلمرباطور تيربيوس  ُ 3 :1−23.( 
ِّالسيد ب ْلَص  م 30  . للثقافة الكاثوليكيةًطبقا, َاملسيحَّ
 م, إعـدام حييـى 34ًبعد زواج هريودس أنتيباس وهريودياس تقريبـا سـنة   م35ت 

 .املعمدان, بعد الدليل يف جوزيفس
ِّالسيد ب ْلَ ص−عيد الفصح   م36 َّمتىل أحداث إنجيل  جلدوًطبقا, َاملسيحَّ َ. 
ُبولسيني لِّل الدُّالتحو  م36−37  . يف الطريق إىل دمشقُ
ِّالسيد إعدام يعقوب, شقيق   م44ت   .َاملسيحَّ
ُكورنثوسبلوس يف   م50−52 ْ ِ  ).إىل الثيسالونيكيني(, يكتب رسالته األوىل )2(ُ
 .بلوس يف روما حتت اإلقامة اإلجبارية  م61
َيفرت  م65ت   .دام بلوسض إعُ
ْاجليش الروماين حتت قيادة فسبازيان يغزو اليهودية. حرب يف اليهودية  م66−73 َ. 
ّمؤرخحياة تاسيتوس,   م120−55ت  ِّالـسيد  وعضو جملس الشيوخ الروماين, الـذي ذكـر ُ َّ

 .َاملسيح
ِّالسيد حياة بليني األصغر, الذي ذكر   م114−61ت   .َاملسيحَّ
ْأغناطيوس لو  م115ت  ُبولسيوال أسقف إنطاكية, اقتبس من رسائل ُ ُ. 
ّمؤرخسوتونيوس,   م138−117ت  .»خريستوس« روماين, ذكر ُ
َّيوحناي, َاملسيحالنموذج األول املعروف لإلنجيل   م125ت  َ ْ , بـردي )31−33: 18 (ُ

 .ُريالندز, وجد يف مرص
ُ وجـد يف اجلزء األقدم املعروف من رسـائل بلـوس, بـردي تشيـسرت بيتـي,  م200ت 

                                                           
 .ُاملرتجم. ًتقريبا: قبل امليالد, ت: م.ميالدي, ق: م  )1(
 .ُاملرتجم. بلد يف اليونان  )2(
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 .مرص
َّيوحنا(ًيا اإلنجيل األقدم الكامل عمل  م200ت  َ ْ  .ُ, بردي بودمري, وجد يف مرص)ُ

ِالذي عقد من ق) إزنيك ()Nicaea«)1«جملس نيكيا   م325 ل اإلمرباطور الرومـاين َبُ
ِّالسيد ّإن ألوهية . قسطنطني ِ جعَاملسيحَّ  217 عقيـدة رسـمية بتـصويت ْتَلُ

 .3مقابل 
َكنيسةجملس   م393−397 َّ بنزرت, الذي شكل العهد اجلديـد الـراهن, وبـت يف أمـره يف َ ُ ّ

 .جملس قرطاجة

                                                           
. ومان, ازدهرت يف عهد الر)عند بحرية إزنيك جنوب رشق اسطنبول(بلدة قديمة يف تركيا, اآلن إزنيك   )1(

 .ُاملرتجم
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ــسيح  م250 ــَامل ــت حُدَهَضطُيون م ــُون حت ــسيوس ْك ــاين دي ــور الروم م اإلمرباط

»Decius«بدأ بإعدام األسقف الرومي فابيان ,. 
عاء أسـبقية رومـا عـىل ِّألسقف األول لروما يف ادعهد البابا ستيفن األول, ا  م254−257

ُبطرسن يف وراثة احلواري ي اآلخرنييَاملسيحّكل األساقفة  ُ. 
ِّاإلمرباطور الروماين فالرييان يأمر بإعدام كل رجال الد  م258  .يونَاملسيحين ّ
 )1(ُل اإلمرباطـور الرومـاين ديوقليتـانسَبـِيني مـن قَاملـسيحبداية اضـطهاد   م303

»Diocletian«سيتبع بوفيات ودمار واسع االنتشار ّ ُ. 
ينيـة ِّعلـن احلريـة الدُل اإلمرباطور الروماين قسطنطني يَبِمرسوم ميالن من ق  م313

 .ينيَاملسيحّلكل 
عاصمة اإلمرباطوريـة ) اآلن اسطنبول(اإلمرباطور قسطنطني القسطنطينية   م324

 . هناكت اإلدارية متمركزةَّالّكل السج. الرومانية
 .وفاة اإلمرباطور قسطنطني  م337
 املكـان الوحيـد − » البـابويّاملقـر«البابا داماسوس األول يمنح روما لقب   م366−384

يأمر سكرتريه .  من احلوارينيّستمرُر الوراثي املُّحدَّعي التَّالذي يمكن أن يد
 .ّجريوم بإعادة تنقيح نص التوراة

ُرية, يعلن بأن كل الكأثاناسيوس, أسقف اإلسكند  م367 ّ  يف »قانونيـةالغـري «ب ُتـّ
َّمرص جيب أن تدمر ُ . 

ُبريسيليان, أسقف أفيال يف إسبانيا, أعدم بتهمة اهلرطقـة, وهـو أول إعـدام   م386
َكنيسةّ األمر به بسبب اهلرطقة ضد مذهب الَّ تم,من نوعه َ. 

ّاجليش الغايل حيارص ويدم  م390  .ر معظم روماّ
ّعاء القائل بأن روما متتلك الـسلطة العليـا ِّدّؤسس البابا إينوسنت األول االي  م401−417

َكنيسةيف ال  .يةَاملسيح َ
 .رون روماّالقوطيون يسلبون ويدم  م410
أسبقية روما يف الـسلطة الوراثيـة  −بشكل رسمي  −س البابا ليو األول ِّيؤس  م440−461

ُبطرسللحواري  ُبطرس ل»جتسيد باطني«ا هو  واملفهوم القائل بأن الباب,ُ ُ . 

ِّالسيد عاء بأهنم ِّد االية الذاتيَثَرَإىل متى سيسقط اإليامن يف أيدي الو  −ًرا ّؤخُمـ −بابـاوات رومـا  ?َاملـسيحَّ
ّ كجزء من مراسم التتويج, كام لو أن , األباطرة بشكل طقويس يف مكاتبهم الساميةَنْهَمحلوا عىل عاتقهم د
 . إىل احلقيقةَّحيتكرون املمر −وحدهم  −ّكام لو أهنم . رَنتظُ املَاملسيحق ْلَ خلّالبابا يمتلك القوة

                                                           
 .ُاملرتجم. أصلح اإلدارة املالية واجليش.).  م305 − 284(إمرباطور روماين .):  م316 ـ 245(ُديوقليتانس   )1(
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, كان هناك امرأة فقرية تستلقي عىل فراش املـوت يف بيـت يف م 1234يف اخلامس من آب عام 
 ,اسع االنتشار يف جنوب فرنـسا كان وًا, غامضًايَمسيح ًاكانت تعتنق دين.  يمتلكه صهرها,تولوز

كـانوا  −باملقابل  − والكاثار . شاه وخت, روما حتتقرهتين كانِّهذا الد. يف ذلك الوقت, دين الكاثار
 َاملـسيحنفسه كان نسبة للكثري من الكاثار, البابا بال.  سواءٍّدَ عىل ح,غضُ والب,وءُّون لروما السُّكنُي

َكنيسةالدجال و َكنيسة« أو ,»ر الرؤياْفِعاهرة س« كانت −  كام قالوا−  روماَ  .» الذئابَ
َكهنةيف ذلك اليوم, زار بعض ال َ موا هلـا املنـسك األكثـر قداسـة يف ِّ ليقد;َ الكاثار تلك املرأةَ

َّ والذي يسم,دينهم  بالنـسبة »طقـوس املـوت«, والتـي تبـدأ )العـزاء (»consolamentum«ى ُ
 ٍعادُل خمرب مَبِ من قَظِوحُ وصوهلم لَّلكن. ت املؤمنني حادثة مشرتكة كافية عىل فراش مو,لدينهم
ان املدينة, وصهرها عمـل َّكُل سَبِدة للكاثار من قّربام ألن املرأة كانت معروفة بأهنا مؤي. لدينهم
 . ر رهبان حمكمة التفتيشْيَخرب إلخبار رئيس دُأرسع امل.  للكاثار يف تولوزًرسوال

قد تـال  − ّللتو − وا كانوا برفقة أسقف تولوز, الذين كان)1(نيونمينيكاأعضاء ديوان التفتيش الدو
  .سهم دومينيك دو غوزمان يف تولوزِّؤسُ فيه إعالن قداسة مَّكان ذلك اليوم هو الذي تم. ًااسَّقد

, »عنايـة إهليـة« بعد ذلك, وبـ. الرهبان كانوا عىل وشك أن يتناولوا وجبة طعام احتفالية
َكه إخبار رئيس الَّتم ختـضع  −بـشكل علنـي  − وبأهنـا , التـي  حتتـرض, عن هذه الزنديقـةَنةَ

                                                           
َ الذين هلم عالقة باملسيح بوْأي: »نوّبانيّالر«  )1(  .ُاملرتجم. ًاَّفه ربْصَ
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َكهنةرئيس ال. للمناسك الكاثارية َ  عـىل أن ًاّرصُ الـذي كـان مـ,َاألسـقف −بـرسعة  − أخـرب َ
 ّ وبـدون أي,ين احلقيقـيِّف ديوان التفتيش بشكل مناسب مع هذا اليشء املغضب للـدَّيترص

 وأرسعـوا بـصحبة األسـقف إىل , الطعـامَتفتيش وجبة حمكمة الُتأخري, ولذلك, ترك أعضاء
ًجدادخلوا غرفتها بشكل مفاجئ . حترضةُبيت املرأة امل  لدرجة أن النـداء التحـذيري الـذي ,َّ

ًجدار ِّأطلقه أحد األصدقاء جاء متأخ  . لتفادي املأساة الوشيكةَّ
مل تشعر . اهتا وبدأ معها بدردشة هادئة حول معتقد,جلس األسقف بجانب املرأة املريضة

ّربام اعتقدت بأنـه كـان أحـد .  كان يزورهاْنَمل تكن تعرف م −هي  − ربام , خطر أو إنذارّبأي
كرتث وواضح, اعتقـدت بأهنـا ُوبشكل غري م. لني لروماّمثُ من أحد املً بدال,الوجهاء الكاثار

 − ًأخـريا −ت َّتلقّمت بحرية, وأبدت قناعتها بأهنا كانت قد َّ تكل;يف صحبة متعاطفة, وبالتايل
 موهتـا ;يف احلقيقـة.  الذي كان من الواضح أنه ليس ببعيد,مناسك املوت الكاثارية قبل موهتا

 .ا كانت تعتقدَّكان أقرب مم
ال جيـب «:  وقـال, مـن التعـاطفًاً خمتلقا نوعـ,األسقف خدعها, وقام بتشجيعها عىل الكالم

, وال حتـى اخلـوف مـن املـوت جيـب أن ِعتقـادككي باَّتتمسْأن  ِنه عليكإ أن تكذيب, أقول ِعليك
َّبعيدا عاميشء ّ من اإلقرار بأي ِيمنعك  .»ِكني به بحزم يف أعامق قلبكَّ تؤمنني به وتتمسً

  وكرامـة كبـرية,هبدوء −املرأة املحترضة, التي كانت راضية ومرتاحة بإيامهنا الكاثاري, أجابت 
 .» من حيايت التزامي بدافع القلق عىل البقية البائسةّؤمن به, وأنا لن أغريُدي, ما أقوله أِّسي« :−

 احلـارضين ّ عىل كل ورصخ بشكل عال,ت مالمح األسقف فجأةَّيف هذه اللحظة, اسود
 أن تقـبيل ِعليـك...  به هو اعتقاد وديـن الزنادقـةِ ما اعرتفتَّإن!  أنت زنديقة;ًإذا«: يف الغرفة

َكنيسةمعتقدات ال  .»ة والكاثوليكي, الرومانيةَ
د ِّشهُ وهو يـ−ً األسقف أعلن رسميا ;لذا. حترضة رفضتُيف عرض لشجاعة كبرية, املرأة امل

ِّالسيد  َ وبذلك حيك, بأهنا زنديقة− َاملسيحَّ    ومحلهـا, اإلمـساك هبـاَّ تـم;عىل الفور. م عليها باملوتُ
ــ وهــي −  ــة −تزال عــىل رسيرهــا ام ــاك,إىل مــرج خــارج املدين ــوز, وهن     يمتلكــه كونــت تول
 .ّ إحراقها حتى املوت عىل الفورَّتم −ويف  ذلك اليوم الصيفي املعتدل  −
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 وعادوا أدراجهم عـرب , ببهجةباالحتفالن وه الدومنيكيو قام األسقف ومعاون;بعد ذلك
َّقـدسُس نظامهم املِّؤسُ وم, وشكروا اهللا,رهم الرهباينْيَشوارع تولوز إىل د   أكلـوا بابتهـاج «. َ

ِّما كان قد حرض  ّمؤرخ كام رو ,»هلمُ  يف ًا وهو راهب دومنيكي كان موجـود, هذه األحداثُ
 :الغرفة, وختم احلادثة بالقول

 هذه األعامل يف يوم العيد األول لقداسـة الـدومينيكي املبـارك, ملجـد وعظمـة  اهللاَُّأد«
 .» اإليامن وهلزيمة الزنادقةّوُمُ, لس...اسمه
س ّؤسـُ, دومينيـك دو غوزمـان, مًابِّ ومتعـصًا صارمًااني إسبًا كان راهب»الدومينيكي املبارك«

 ًا إىل احلملة الصليبية املعادية للكاثار منـذ البدايـة, وهكـذا كـان مـشهورَّانضم. نظام الدومينيك
ــِ تأســيس نظامــه الــدومنيكي مــن ق1216 يف عــام َّنــه تــمإ حيــث ;بحامســه   مهــم َّعل. ل البابــاَب

. ُالتي تثبت أهنا رضوريـةكافة ً وهنائيا, باستخدام الوسائل ,ًامامتموا اهلرطقة ِّطُأن حي −باختصار −
ُ, وهي السنة التي أحرقت فيها امرأة بلـدة تولـوز وهـي 1234, ويف عام 1221دومينيك مات عام 

ِة, جعَّحي ِ الذي كان قد انتخ,ل أحد أصدقائهَبِ من قًايسِّل قدُ  . يف السنة السابقة ليكون الباباَبُ
ًخصوصالثاين عرش, وأثناء القرن ا ُ َكنيـسة يف جنوب فرنسا, الُ  قـد سـيطر كـان −آنـذاك  − َ
عاء للتقو بـني أولئـك الـذين حكمـوا ّ ادُّ مل يكن هناك أي, أو باألحر,بالكاد. عليها الفساد
لهـم مـن ْخَ وزيـادة د,ً والذين كانوا أكثـر اهتاممـا بـإدارة أمالكهـم, واألسقفيات,األبرشيات

 , والقـامر,ع مـع العـشيقاتُّمتَّالتسايل العلامنية, مثل الت. ء بأرواحهم األبرشيةاهتاممهم باالعتنا
 وتقـايض األجـور مقابـل املعـامالت , كـإقراض املـال بالفائـدة; والوظائف العلامنية,والصيد

 ًاكـان أمـر هّكلـذلك .  والعمل كمحامني,رشعيالغري  والسامح بالزواج ,والطقوس الكنائسية
 − 1198لـد انتخابـه يف عـام  −ّقام البابا إينوسـنت الثالـث  −يف النهاية  −ه  لدرجة أنًا;مشاع

  )1(. البارز يف النغدوقُّالقس. نائسيةَبإدانة هذه املامرسات الك

                                                           
 .ُ املرتجم. ومنطقة فرنسية تارخيية,مقاطعة سابقة  )1(
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 يعبـد عنـد − للبابـا ًطبقـا − يف منعطف القرن الثالث عـرش كـان )1(ورئيس أساقفة ناربون
 كبـرية لتكـريس األسـاقفة, ويأخـذ ًان يتقاىض أجـوركا.  أال وهو املالًا; أحدًا واحدًامذبح إهل

 تنـاقض قـانون ُأخـر ويقبـل ممارسـات ,جونَّ ويرتك الرهبان يتزو,رواتب املناصب الشاغرة
َكنيسةال ن بعـض إحتـى .  وسبعة من األساقفة اآلخـرين,ة مع رئيس أساقفةَّالبابا طرده, سوي. َ

َكنيسةغري الين الكاثوليكيني اعتنقوا مذاهب ِّعوائل رجال الد  إىل 1209أسقف كركسون, من . َ
هـم كـانوا يتبعـون َّخوتـه كلإه وأخته وثالثـة مـن ُّ بينام أم,, حافظ عىل ديانته الكاثوليكية1212

 .)2(»كونسو المينتوم«منسك 
ًخصوصاالنبالء, و ُ َكنيسة طبقة النبالء الريفية, كانوا عىل نزاع دائم مع الُ ق بـأمور ّ فيام يتعلـَ

 بعـض ;يف احلقيقـة.  مـع الكاثـارًا متينًالوا حتالفَّل; يف عملية والء ملناطقهم, شكْخَّوالد ,امللكية
 ليكونـوا ;»كونـسو المينتـوم«أعضاء طبقة النبالء ذهبوا إىل أبعد من ذلك, اعتنقوا منـسك الــ

 يف القـرن )Foix«)3«عىل سبيل املثال, زوجة كونت منطقة فـويكس . معرتفني بالكامل بالكاثار
 شـقيقة الكونـت تكـام عملـ) »املثـاليون«أو  (»ونُّيـِّلُالك«ثاين عـرش أصـبحت مـن طائفـة ال

 .ايسكالمند بعد موت زوجها
َّقدسُالكاثار كانوا جمموعة الرجال والنساء امل  ,سم بالروحانيـةَّ الـذين اعتنقـوا حيـاة تتـ,نيَ

 ْ أي;»les Bonhommes« بـون أنفـسهم بــِّلقُ كـانوا ي−ات ّ والنكران الزهدي للـذ,والبساطة
ت التجربــة َّخــدموا الــشعوب التــي متنــ. »نويون الــصاحلَاملــسيح« أو,»نوالرجــال الــصاحل«

َّينية من الذين كانت مطالبهم تلبِّالشخصية الد َكنيسةمن ال −بصعوبة  −ى ُ ّ التي ختلت , الرسميةَ
ُفض الكاثار للهدايا اَر.  وأكثر رشوة, مقابل دور جتاري,عن دورها الروحي لدنيوية ساعد عىل ْ

  .دهتاَّبة لتلك السلطات التي هدِّتصلُ إىل إثارة معارضة مَّ وأد,سة يف روماَسَإبراز جشع الق
                                                           

 .ُ املرتجم.ع يف النغدوق يف جنوب فرنسامدينة تق  )1(
)2(  »consolamentum« :ؤمنني البـسطاء ُ, املْنيِّيِّلُ والك, البسطاءنياملؤمن: ْنيَمني إىل قسمَّقسُأتباع هذا املنسك كانوا م

حليـاة الراغبني باحلصول عىل مزيد من املعرفة كانوا يامرسون هذا القربان, وبـسبب االلتـزام والتغيـري الكبـري يف ا
 يمتنعـون ;اليومية الناجم عن ممارسة هذا املنسك, الكثري مل يكونوا يامرسونه إال وهم عىل فراش املـوت, وبالتـايل

 .ُاملرتجم.  واجلنس, وهي عملية أشبه باالنتحار البطيء, والبيض, واجلبن,عن اللحم
 .ُاملرتجم. منطقة يف جنوب فرنسا  )3(
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 اإليـامن كـانوا األعـضاء الكـاملو. »املثـاليني«معارضو الكاثار قاموا بتسميتهم بالزنادقة 
ِلـذي وصـ, وا»كونـسو المينتـوم«ى ّسمُأولئك الذين يامرسون املنسك األسايس امل ف بعـدة ُ

  هن بالزيـت, ّى الـدَّاملعمودية, التصديق, التكريس, وعند أعتاب املوت تـسم« مثل ;صفات
 .» ه نفس ختدم الغرضهاّكل و تلك الصفات

فـيام بعـد, .  ويـزدرون أمالكهـا,عند القيام هبذا املنسك, كانوا هيجرون احليـاة الدنيويـة
ًجدايعيشون حياة بسيطة   ولـيس باللغـة ,ةَّيـِّ باسـتخدام اللغـة املحل−م  من الـصالة والتعلـيَّ

عون براحـة روحيـة, وبالنـسبة ألولئـك َّ ويتمت,ًلون أزواجاّ, كانوا يتنقنيكانوا نباتي. الالتينية
مون ّكـانوا يقـد. »كونـسو المينتـوم« ّالذين متنوا أن يعرفوا أكثر, كانوا يامرسون منـسك  الــ

 .الكثري من األكاذيب واخلداعلوا َّاألمانة والصدق ألولئك الذين حتم
كونـسو «, بسبب املسؤولية العظيمة وتغيري احلياة الذي يستلزمه القيام بمنسك الــًعمليا
 َّلُ الكـَّولكـن. , أكثرهم مل يكونوا يامرسـون ذلـك املنـسك إال عـىل فـراش املـوت»المينتوم

َكنيسةعىل خالف ال.  ونساءًيمكنهم أن يشرتكوا, رجاال مل يكـن هنـاك هيمنـة  الكاثوليكيـة, َ
 أو ,ميَرَ; مل يكن هناك تسلسل ه ْيهاَ كلْنيَ كانوا من اجلنس»املثاليون«. ور يف هذه العمليةُكُّللذ

 .يف بادئ األمر − ّ عىل األقل−تنظيم 
ُكنيسةعرفت ال َ  والبـسطاء, ,نوّن اخلـريون الروحيـوله هؤالء املعلمِّشكُ الذي يَيّ التحدَ
َوأحد أول م  ُّدُ, الذي يعـ)Clairvaux«)1«يل كان برينارد من كلريفوكسّ النوع التأم سام هبذاْنّ

سوا أنفسهم للحياة َّ كر– كالكاثار –هو ونظامه . )2( للنظام السيستريي الرهباينَ املرشقَالضوء

                                                           
 .ُاملرتجم. قية مع سويرسابلدة يف فرنسا عند احلدود الرش  )1(
ْترتمجها عىل أهنا بندكتي, ولكن  والقواميس كافة,»Cistercian«كلمة سيستريي باإلنكليزية هي : ةَّهمممالحظة   )2( َّ ْ َ َ; 

 ; وباملناسـبة,»Benedictines«ن البنـدكتيني  باإلنكليزيـة هلـم تـسمية ثانيـة هـي إ إذ ; ذلـك ال جيـوز,يف احلقيقة
ِّظام رهباين كاثوليكي روماين أسن هم نوالسيستريي يف فرنسا, من » سيسترييوم بالالتينية« يف ستوكس 1098س يف ُ

وا بالرهبـان ّمُ سـ;ًأيـضا. يس روبـرت يف موليـسمِّر موليسم بزعامـة القـدْيَل جمموعة الرهبان البندكتيني من دَبِق
ن أرادوا وح الكتفي األسود, السيستريي أو الرمادي الذي كانوا يلبسونه حتت الوشا,البيض بسبب الرداء األبيض
  =أعتقـد أن. 540يس بنيديكت من  نورسيا حوايل عام ّ للقواعد الرهبانية للقدًا صارمًاتأسيس جمتمع يتبع تفسري
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 م, وأجر املناقشات مـع 1145سافر برينارد عىل نطاق واسع يف جنوب فرنسا عام . البسيطة
  يف اعـرتاف بتقـواهم وتقـدير ألمـانتهم وبـساطتهم.  العامـة للبلـداتالكاثار يف الـساحات

ّ وجد بأنه كان غري قادر عـىل إيقـاف تلـك احلركـة, التـي −م ُهَعَدِ يدين بالوقت نفسه ويف – 
ّ بقوة, وكنتيجة هلذه النقاشات العامة, أنشأ منظمـة أكثـر رسـمية, والتـي َّوُمُّكانت تواصل الن ّ

ّطبقت يف هناية القرن   .الثاين عرشُ
 ألهنم رأوا أن تلك احلركة تتمركز يف أراضـيهم ;العديد من النبالء اإلقليميني دعموا الكاثار

َكنيسة حيث كانت ال; من روماً بدال,اخلاصة يف النغدوق  . روما مل تكن سعيدة بذلكًحتام. َ
َّ انطلقت محلة صليبية ضد الكاثار, وعم,1209يف عام  ش اجليـو. ت الفـوىض بعـد ذلـكّ

 والبلـدات, ,نُدُمني العديـد مـن املـِّطُوا عىل النغدوق, حمّالشاملية للفرسان واملغامرين انصب
يف . يف حرائـق ضـخمة −ًمعـا  − املئات منهم ;ًأحيانا إحراقهم أحياء, وَّوآالف من الكاثار تم
ة حصينة عىل  صخريةَّة تلَّ التي كانت جتثم عىل قم−بة يف مونتسغور َّخرُتلك األثناء, القلعة امل

َكنيـسةُ كانت قد أعيـد بناؤهـا لتكـون قاعـدة ل−ما يبدو  بعـد الـدمار يف الوديـان .  الكاثـارَ
قرية صغرية للكاثـار .  الكاثار»أسقف« ّين ومقرِّ مركز الد,1232املنخفضة, أصبحت يف عام 

ِ بن»املثاليون« , والتـي يمكـن  بني القلعة واملنحدرات العالية الشديدة االنحدار إىل الـشاملْتَيُ
 . إىل يومنا هذاِّمشاهدة بقاياها املمسكة بسفح التل

ِعـر.  دومينيـك دو غوزمـانّين اإلسباين الـشابِّبرفقة اجليوش الشاملية كانت رجل الد  َفُ
لـه كـان ُّ تدخَّة للكاثار أثناء السنوات األوىل من القتال, لكنَّيِّلُله يف املذبحة الكُّالقليل عن تدخ

ًجدا ًاوشيك ُأثناء احلملة الرشسة, أدرك بأنه من الرضوري إنشاء م. َّ مة جديدة ملقاتلة مـا كـان ّنظّ
ّأسس دومينيك النظـام الرهبـاين .  والنظرة اجلديدة,دُدُ نظام من الرهبان اجل−رة يِّعة رشْدِيراه ب

َس مـا يعـرّالدومنيكي, وبرفقته أس . ةئة الـسمعِّيَّ بـديوان أو حمكمـة التفتـيش الـس− اآلن −ف ُ
 ما يف طـريقهم إىل ّرين كلِّدمُ حذوه, مان حذوودومينيك قام باإلحراق والتعذيب; والدومنيكي

                                                                                                                                                     
ُ انطالقا من أن م, من السيستريينيًت تسمية البندكتيني بدالَّدالقواميس ع يس هذا النظام األخري هـم الرهبـان ّؤسً

ُ ماذا لو وردت الكلمتان معا يف سطر واحد? املرتجم;ْ ولكن,نوالبندكتي ً. 
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َكنيسةهذا ما كانت حتتاجه ال. جنوب فرنسا  وللـسيطرة عـىل أولئـك , للحفاظ عىل االنـضباطَ
ديــوان التفتــيش . عــب قــاس اكتــسح األرضُر. الزنادقــة الــذين جتــارسوا عــىل إمهــال رومــا

ِالكثري منهم رض.  مكانّ يف كلًا ومرهوبًا,كان مكروهالدومينيكي  ِ أو قت,واُبـُ  النظـام َّوا, لكـنُلـُ
 .هاوربحيً كانت حربا ال يستطيعون أن ;بالنسبة للكاثار.  خلف الزنادقةّواصل مسعاه املستمر

, »خيـضعون للتحقيـق«ن وأولئك املشتبه بـأهنم مهرطقـ:  حمكمة التفتيش كانت بسيطةُقُرُط
 النتـزاع ;عملية شـديدة األمل −باألحر  − بل ًا, بسيطًا تلطيفيًا أن ذلك مل يكن استجوابواحلقيقة
َمعة سيعجُّ السيئِّسي حتى اجلستابو هّ لدرجة أن,املعلومات  .عديمة الرمحة و,ون بكفاءهتم القاسيةُبُ

ب األمـور ْلـَمل يكن هناك استعجال يف ج. عرتافاال أو ,ل بعد االهتامَقَعتُاملشتبه به كان ي
ّ وعرفوا بأن الـسجن ,سْفَّم النْم متني يف علْهَعون بفَّإىل اخلامتة, بالنسبة للدومنيكيني كان يتمت

. انتقلت العملية إىل التعذيب بال رمحـة.  عنهمًا بمعظم العمل عوضاواخلوف يمكن أن يقوم
   كانـت ,عـنيَّقنُبني واملِّعـذُل املَبـِة من قَلَستعمُ نحو إراقة الدماء, اآلالت امل»اسيةاحلس«بسبب 

َة; العظام يمكـن أن تكـرسَّ وآالت غري حاد,جةّتوهُ وآالت م,آالت تقييد −عىل األغلب  − ُ ,
َواألطراف ختل  ًبـدال −بـشكل عـريض  −ُ الدماء التي كانت تراق كانت ;َّشوه, وبالتايلُ أو ت,عُ
َكنيسةا الْ للقواعد التي ابتكرهتً وفقاً وذلك كان مقبوال,من التصميم َ. 

 وذلـك , حتى ولو بكـابوس مـاءّ ربام بأي يش−ّعندما يكون الضحية يف وعيه لالعرتاف 
 ويف أغلـب ,ن يقومـون بتـدوين الـشهادةواب الـدومنيكيَّتُ املحامون والك,إليقاف التعذيب

ّل الـضحية إىل ْقـَ نُّ يتم;بعد ذلك. األحداث التي شهدوها −بالتفصيل  −لون ّسجُ ي;األحيان
َ ويطل,ريبةغرفة ق  كـان ْإن. »ًا وتلقائيـًا,َّرُحـ«ب منـه التأكيـد عـىل أن أقوالـه واعرتافـه كـان ُ
.  تنفيـذ اإلعـدامَّ ليـتم;امنيـةْلِ تـسليمهم إىل الـسلطات العُّمون باملوت, يتمَحكُن سيواملعرتف

َكنيسةال ة َّيـِنْعَظهرة أهنا غـري مُعي ذلك, مَّ أو هي تد, ال تقوم باإلعدام− يةَمسيحسة ّ كمؤس− َ
 .مْكُرتبط باحلُبمستو النفاق امل −عىل ما يبدو  −

 محـل ًا, واسـعًاساتية, أرشـيفَّؤسـُ مًن ذاكـرةو الـدومنيكيَقَلـَبواسطة هذه الشهادات, خ
ُ من أولئك الذين أدينوا بالزندقة, ًارغم أهنم أحرقوا آالف. صلوا معهمَّ الذين اتِّبيانات عن كل
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أن حيـافظوا ويزيـدوا  − ًدائام −ّمتنوا . ال بعد استجواب شامل عادة إ,إال أهنم مل يقوموا بذلك
 − بشكل واقعي كالعادة − ألهنم يعتقدون ;هتمَّلت صميم قوَّ التي شك,هذه الذكر اجلامعية

 . »صةَّحمُة املَّ الذي خيون أصدقائه كان أكثر فائدة من اجلثَّرتدُامل«ّبأن 
ّ ألهنا كانت حتـتفظ بقاعـدة ;القرن الثالث عرشحمكمة التفتيش كانت وكالة استخبارات 

 وتقوم بتـدوين , املشكوك بأمرهمَ الزنادقةَّكانت تتحر. رة وشاملة لتلك اآلونةِّتطوُبيانات م
 وحتــتفظ بأرشــيفات هلــذه , وقانونيــة,دةَّعقــُ وحتــصل عــىل اعرتافــات م,همَّ وتــت,الــشهادات

يف أحـد هـذه . مـدة طويلـة مـن ذلـك بحيث يمكن أن تسرتجع املعلومات بعـد ;تَّالالسج
ِ املرأة التي اعتقَّت بأنَّالظهر هذه السجُاألمثلة, ت  كانـت قـد ,1316همـة اهلرطقـة عـام ُ بتْتَلـُ

ِاعتق هـذا النـوع مـن اسـرتجاع .  سـنةني قبـل ثامنيـة وأربعـْ أي;1268 قبل ذلـك يف عـام ْتَلُ
َكنيسةة املسيطرة للَّدمة القو خلًاد نظام ذاكرة حقودِّسُ, فهو جيًااملعلومات كان مشؤوم َ. 

َكنيـسةأصبحت حمكمة التفتيش بمثابة اليد القاتلـة لل ِّخـربين الـرسُ جيـشهم مـن امل,َ  ْنيِّيِّ
َّبالني, كلهم كانوا يترصُ والقضاة الالم,عديمي الرمحةقني ِّحقُوامل ِّالسيد فون وفق اسم ّ . َاملسيحَّ

ِر التارخيي كان قـد نـيسَنتظُ املَاملسيح  َمـسيح كـان − اآلن −ّهـم ُذ مـدة طويلـة; مـا هـو م منـُ
 للـسبيل الوحيـد ًاتربيـر −بشكل مثري للـشفقة  −وأصبح هذا الشخص املصلوب . الفاتيكان

 . جزء من هذه احلياةِّ وعىل كل, حياةِّرت عىل كلَّ التي أث,لعدد متزايد من اللوائح والتعليامت
متزيـق  −ًأخريا  − َّل حمكمة التفتيش هي عندما تمَبِقحها من ْ ربَّة التي تماملعركة األوىل الرئيس

َكنيسةب ْلَق ّ الكاثار يف عملية كبرية إلراقة الدماء أشـبه بالتـضحية بالطائفـة األزتكيـةَ ِ َ  يف العـامل )1(ْ
َكنيسة, مركز 1244يف آذار عام . )2(اجلديد ات ّ سقطت يف أيـدي القـو− قلعة مونتسغور − الكاثار َ
ِأو أكثر من الكاثار أحرمائتان . الغازية  حمكمة التفتيش رأت أن هـذا َّلكن. ِّلَّوا أحياء يف سفح التُقُ

 َ املنطقـة− اآلن −راقبت حمكمة التفتـيش . ُأخرّ جمرد بداية ملرحلة َّ ولكن,ليس كنهاية لنشاطاهتا
 .ّم قوة روماْعَحمكمة التفتيش كانت هناك لد.  وأرشيفاهتم,ربهيمُباستخدام خم

                                                           
ّاألزتكي   )1( ِ َ ْ»Aztec« :والذي إمرباطوريته القوية سيطرت عىل وسط املكـسيك أثنـاء , لوسط أمريكاّالشعب املحيل ّ

 .ُاملرتجم.  م1520هزمهم األسبان حوايل عام .  الرابع عرش واخلامس عرشْنيَالقرن
 .رتجمُامل. أمريكا  )2(
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 ;1908يف عـام :  فـضلت تطهـري اسـمها;بالطبع. زال هناك حتى الوقت احلارضتاموهي 
ِحمكمة التفتيش أع َكنيسةال«صبح اسمها ُد تسميتها ليْيُ ُّكرسة للسُ املَ َقدسةُلطة املَّ َّ بعد ذلـك, . »َ

كلـامت هادئـة : 1965 عـام »ينِّع من أجـل تعـاليم الـدُّجمَّالت«ويف تغيري آخر, أصبح اسمها 
ّ والتـي دورهـا الـذي ال يتغـري يف ,سة دوغامتيـة وصـارمةَّؤسُ حيملها اسم م−ًيضا  أ−وعذبة 

َكنيسةال  .ينِّ هو أن حتافظ عىل االلتزام بقوانني الدَ
َكنيسةّإن الرئيس احلايل لل َ يدعَ ِّليا احلالية, عنيُهو حمكمة التفتيش العًيا  وعمل,»احلاكم«ى ُ ُ 

ِ, اسمه املونس2005مايس / مايو13يف  ْ ْ َينري وليـام ليفـادا تولـد كاليفورنيـاُ  − ًسـابقا − وكـان ,ْ
ِ املبارش الكاردينال جوزيف راتزينغـر انتخـُهُفَلَس. رئيس أساقفة سان فرانسيسكو  ملنـصب َبُ

ًجداراتزينغر واضح . 2005نيسان /البابا يف أبريل َكنيسة حول مذهب الَّ لـيس هنـاك مرونـة : َ
 . ق بتعاليمهاَّفيام يتعل

ِّالسيد  انتهى مع اإلحياء« ي ِّتحـدبه َّوجـُ راتزينغـر بـشكل رصيـح مَرَكـَ هكـذا ذ,»َاملسيحَّ
.  وجيـب اكتـشافها, يف مكـان مـا,ّرون بأن احلقيقـة موجـودة إىل اليـومِّفكُألولئك الذين قد ي

ِّالسيد ه َّ الذي أل,التصويت يف جملس إزنيك −بسهولة  −ًمتناسيا  , هو يـستحقر أولئـك َاملسيحَّ
َكنيسةون الُّدال يعالذين  َمقدسة ًا روحَ َُّ ُرا بتفاجّتذمُ, ويقول مَ حتـى «:  ظاهر حول وقـاحتهمئً

َكنيسةين, تبدو الِّبالنسبة لبعض علامء الد ّلكنه يمتلك اجلواب ألولئـك . » وكأهنا كيان إنساينَ
َكنيسةّالذين يعتقدون بأن ال  مهـا الالهـويت عـرب وضـعْ التي صنعها اإلنـسان قـد أنـشأت علَ

َاحلقيقة ال يمكن أن ختل«: يذكر.  والتصويت عليها,األفكار ّيف أي . »ق من خالل االقرتاعـاتُ
َّ ربام −سياق آخر  ْ يميل املرء لالتفاق معه, ولكن−ُ  هـو قـد جتـاوز , يف هـذه املـسألة بالـذات;ّ

ِخل هي قد عي أهنا احلقيقةَّن ما يدإ ْ إذ;ً وجتاوز ما هو قابل لإلسناد تارخييا,املعقول  ِّدَبح − ْتَقُ
املرء ال يستطيع تأسـيس «: أضاف راتزينغر إىل هذه الدوغامتية. من خالل االقرتاعات − اذاهت

َكنيـسةب عـىل الَّلذلك, يرتت.  ويقبلها,أن يعرفها −فقط  −احلقيقة عرب القرار, بل عليه   َّأن... َ
ك هبـا ّالتـي يتمـسهـو لـيس كـالفكرة القويـة  −بـشكل واضـح  −التاريخ . »املؤمن ال يأثم

 .راتزينغر; التي هي نسج من العالقات العامة الدوغامتية

http://kotob.has.it



  116

ى بأن الفاتيكـان قـد تنـسحب ّ يشء يف بيانات راتزينغر جيعل املرء يتمنُّال يوجد هناك أي
ِّ عزًا طريق− إىل احلقيقة ة الوحيدَد الطريقِّزوُمن موقفها الذي ي  ,ّ من خالل الرغبة بـالقوةْتَزُ

ع بـصلة َّ تتمتـ,سيحَ عىل شخصية أسطورية للمـةزَّركُ مًا; طريق بالدمة حافلًاريقوالسيطرة; ط
ِ الذي صل, التارخييَاملسيحقليلة ب  .ُل بيالطس البنطيَبِ كثائر سيايس من قَبُ
َكنيسة« يف الواقـع, . »حمكمة التفتيش«فه َلَعىل موقف س −بذكاء  −افظ حت »ينِّ مذهب الدَ

َكنيسةع حدود الكتشاف احلقيقة, ختدم هذه الْضَولو ,يف تقوية حلدود اإليامن  , كمركز القيادةَ
 .والسيطرة للفاتيكان

: ةَّيـِّالوجود الكامل هلذا القسم هو أن يبعد الفاتيكان عـن اخلـوف األعظـم واألكثـر رس
 احلقيقـي َاملـسيحبـني  −بـال رجعـة  − ُلِصْفـَ والـذي سي,يظهـر –لربام  −ذلك الدليل الذي 

َّ يكشف أن الوجـود الكامـل للفاتيكـان قـد تـم; وبالتايل,عَنَصطُيني املِّ الدَملسيحاالتارخيي و ّ 
ِّالسيد ّإهنم خيافون ظهور الدليل القائل بأن . تأسيسه باالحتيال , كام أعلن ّبّ مل يكن الرَاملسيحَّ

 ., بل رجلّبّ ليس الر−جملس إزنيك 
وجـدوا أن . قاتلتهاُ ملُأخرع َدِثت عن ب القضاء عىل الكاثار, حمكمة التفتيش بحَّ تمْما إن

َفرسان اهليكل ْ ََ ُبو حمكمة التفتيش أرسلوا يف مجيع أنحاء أوروبـا ِّعذُم. رشدة هلمُ بحاجة إىل يد مُ
 .ً سنة تقريباْيَية ألكثر من مائتَاملسيحالستئصال النظام العسكري الذي خدم األمم 

   الـذين ,كمة التفتيش الفرانسيـسكانينيبعد ذلك, يف أوائل القرن الرابع عرش, هامجت حم
العديـد .  اعتبار العديد مـنهم مـصابني باهلرطقـةَّ تم− وفاقتهم , بسبب بساطتهم املحدودة−

 واملـسلمني يف إسـبانيا, ,َبعد مائة سنة, هاجم أعضاء حمكمـة التفتـيش اليهـود. ُمنهم أحرقوا
َّ واشتبه بأهنم عادوا رس,ة الكاثوليكيةّالديان أولئك الذين اعتنقوا ;ّبشكل خاص  إىل ديانـاهتم ًاُ

ُ ضحية أبرياء أحرقوا أحيـاء 288يف إشبيلية, . ق انفجرت بحامسة جديدةْرَعملية احل. السابقة ّ
بداية فرتة جديـدة  −فقط  −وهذه كانت . 1481ّترشين الثاين عام /شباط ونوفمرب/بني فرباير

ت املعارضـة هلـذا َّ الرغم من الكلفة, اسـتمرعىل. يةَاملسيحمن التضحية البرشية الثابتة باسم 
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َ, يف رسقسطة1485يف عام . االستبداد ُ ِـق قتِّحقُ, امل)1(َ ان يـسجد  بيـنام كـ, يف الكاتدرائيـةَلُ
ت إىل املزيـد مـن َّت, وأدَّاألعامل االنتقاميـة الوحـشية اسـتمر. للصالة يف املذبح الرئيس

 . اخلسائر البرشية
بتخفيض عدد  −بشكل حتمي  −ح قامت ْبَّعندما عمليات الذ −ط فق −تباطأت إراقة الدماء 

 اكتشاف بؤرة جديدة كاملـة مـن الـضحايا يف القـرن َّ تمْ ذلك إىل أنّواستمر. حتملنيُالضحايا امل
. لالزدواجيـة اإلكلريوسـية) مّعلـُرضبة م (ًاّ أستاذيًكان ذلك عمال. ةَرَحَّإهنم الس: اخلامس عرش

َكنيسةال   ر كـان ْحِّم, واالعتقـاد بالـسْهَ أو الـو, مـن االحتيـالًا رضبـَرْحِّ السُّدتع − ًامدائ − كانت َ
َكنيسة موقف ال,1484 يف عام ;ْلكن. ًا ذنبُّدُيع −لفرتة طويلة  −  ًاالبابا أصـدر مرسـوم: ّ تغري فجأةَ

شيطانية اجلديـدة ّر, وأي نكران هلذه احلقيقة الْحِّ ويأمر باالعرتاف بحقيقة الس,رْحِّ يدين السًابابوي
ْ وخاضع لكل العقوبات التي ابتكرهت,رْفُك – ذاته ِّدَبح −هو  َكنيسةا الّ  − ذاته ّدَبح −هذا املرسوم . َ
 الـساحرات اللـوايت هـي قـد ّ ومعاقبـة كـل, والـسجن,ع حمكمة التفتيش عىل االستجوابَّشج

َيكتشفن  .فُّن هو تشجيع بسيط للترصو ما كان حيتاجه الدومنيكيّكل. ُ
ان احلـرضيني والـريفيني َّكُّن صـيدهم عـىل الـسو الـدومنيكيَّيف مجيع أنحاء أوروبا, شن

ّ حيث شعرت قيادة حمكمة التفتـيش بـأن جنـون ;)بشكل مثري لالنتباه(ما عدا إسبانيا  هم,كل
س يف َوَكانوا يعتقـدون بـأن اهلـ.  ومن األفضل إمهاله,ته هو رضب من االحتيالَّمُة برَرَحَّالس

 ,ق اهلـسترييا اجلامعيـةْلـَ عـن خًمسؤوال − ذاته ِّدَبح − كان َّ عىل الساحرات إلحراقهنالعثور
عـىل الـرغم مـن هـذا, . ق أولئك الساحراتْلَمسؤول يف احلقيقة عن خ − ًتباعا −والذي هو 

 , يف أوروباُأخر اعتقال النساء يف أماكن َّ اإلقليمي لسالمة العقل, تمِّفيشَّوعىل الرغم من الت
قامـت  − سـنوات 10عـىل مـد  −افتخرت حمكمة التفتيش بأهنـا . َّن وحرقهَّن, تعذيبهَّتمو
َّ كلهن−ق ما يقارب من ثالثني ألف امرأة ْرَبح ي ذ الـ, ضـحايا أبريـاء للخيـال البـاثولوجيّ

َكنيسةصادقت عليه ال َ. 

                                                           
َرسقسطة   )1( ُ َ»Saragossa« :ّعاصمة إقليم رسقسطة يف اإلقليم املستقل َ ُ  .ُاملرتجم.  آلرغون يف شامل رشق إسبانياَ
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ًجـداسون ّتحمـُمـون ومَّنظُن موكان الـدومنيكي ولئـك  ألً لدرجـة أهنـم أنتجـوا دلـيال;َّ
هذا هـو أحـد . نية التي وجدت نفسها تتعامل مع الساحراتَدَ ولتلك السلطات امل,قنيِّحقُامل
ــُالك ــسيُت ــسِّب ال ــاريخُّئة ال ــر يف الت ــة  (ْ أي;»Malleus Maleficarum«: معة األكث مطرق

ِ, وهو مثال بارز للثقافة العالية التي وض)الساحرات ِكتـ.  يف خدمة اجلنونْتَعُ  1486 عـام َبُ
هنـام إ وكام يقـال , ومها راهبان;ملان عىل درجة عالية من الثقافة من الدومنيك األْنيَل اثنَبِن قم

 . املصلوبَاملسيح من صورة ُ كام خياف الشيطان,ثَّؤنُ يشء مَّكانا خيافان كل
. ّ مصدر كل ما هو شيطاين يف العـاملَّأن النساء هن −بالنسبة هلم  − ّمل يكن هناك أدنى شك

َّبريان أن الرشوجد اخل  , وفاسـدات, ناقصاتَّنُالنساء بالنسبة هلام ك.  األسوأ يكمن يف اإلناثَّ
َ أكثر إمكانية بأن يفـسدنَّ هن; وبالتايل, أضعف من الرجالَّنُه. عن اخلداع −ًدائام  − َويبحثن ْ َ 
َويفسدن ْ ُس, ومهلكـات ْمَّسات للّدنُر, ومَظَّمجيالت للن« َّ وهن, االنضباطَّيعوزهن.  اآلخرينُ

ر يأيت من الرغبة اجلسدية, ْحِّ السَّكل«ّ استنتجا أن َّيانِّن اجلداقِّحقُن املاَذه. »َّعند االحتفاظ هبن
ْوالتي تكمن يف هن  . »م النساءَ
َكنيسةملاذا كانت ال  امات? َّ وهد, وشيطانيات, ال إنسانياتَّ تنظر إىل اإلناث عىل أهننَ

 ? ملاذا كانوا خائفني من النساء
ُ إىل ردة الفعل املَّما الذي أد  ف هذه?ِّتطرّ

َّالبد َكنيسةال. ّق باجلنس بشكل خاصَّ أن األمر كان يتعلُ ْ أفَ  . منهْتَعِزُ
 Responsum« هكـذا يـذكر كتـاب ,»املتعة اجلنسية ال يمكن أن تكـون بـدون ذنـب«

Gregorii«) الـذي ينـس)انية للبابا غريغوريـوسَّبَّاألجوبة الر ,َ    −بـام بـشكل خـاطئ  ر−ب ُ
َكنيـسةبابا ال. )1(إىل البابا غريغوريوس األول  يف أوائـل القـرن اخلـامس جـون كريـسوستوم َ

ًجداواضح   : يف احلديث عن املكان الذي يكمن فيه اخلطرَّ

                                                           
أرسـل .  وأعـاد تنظيمهـا,ّقـو البابويـة). 406 ـ 590 (ابابا رومـ): 604? ـ 540(يس غريغوريوس األول, ِّالقد  )1(

ْيس أوغسطني إىل إنجلرتا لقيادة عمليّالقد م النـشيد الغريغـوري إىل َّقيـل بأنـه قـد. َة حتويـل الـبالد إىل املـسيحيةُ
 .ُاملرتجم. »غريغوريوس العظيم«لقبه . اس الكاثوليكي الروماينَّالقد
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 يشء ّ وقبـل كـل;ًأوال. ضعف الوعي الروحيُهناك يف العامل عدد كبري من احلاالت التي ت
 −فقـط  −وحنـا, وليـست ُ وتزعج رُّألن عني املرأة متس... النساءمع ] اإلثارة[هو معامالت 

 .»ًأيضاعني املرأة الطليقة, بل عني تلك املرأة الرصينة 
ين مـن النـساء العـرصيات ِّ مثل هذه العداوة الشديدة, بعـض علـامء الـدَبعد أن واجهن

 أوتـا رانـك. ديميّالتعامل مع بيانات كهذه بأي شكل من االحرتام األكـا −ببساطة  − َأوقفن
ً التـي نـادرا مـا ,, جلأت إىل اللغة املبـارشة)1(يني يف جامعة ايسنِّهاينامن, أستاذة يف التاريخ الد
معة ُر إىل القمـع والتـشهري وتـشويه سـَظـَّ, يف النّبشكل عـام«: نصادفها يف الدوائر األكاديمية

َكنيسة تاريخ الَّالنساء, نجد أن كل ُري الـضيق األَكَّ خيربنـا باالسـتبداد الـذَ  واالعتبـاطي ,قُفـّ
 .»ّوهذا االستبداد مستمر هلذا اليوم, بال اعرتاض. جتاه اجلنس النسائي ,الطويل األمد
ّ الرصاخ والغضب النـاجم عـىل أي −  عىل سبيل املثال− كيف سيكون. ةَّ هي حمق;بالطبع

َكهنة ُصبح النساءُ تْاقرتاح تقرتحه بأن َ َ?! 
 االستبداد اجلنيس الناجم عنه? من أين جاء هذا اخلوف و

َّالبد َكنيسةس الَوَ أنه جاء من هُ  . والعزوبة الدائمة, بالبكارةَ
َكنيسةال ِّالسيد  َّمُت أَّ أحبَ ّ, التي مل تعرف رجال قطَاملسيحَّ َ والتـي تـدع,ً  ,ى مـريم العـذراءُ

ِّالسيد لدت َوالتي و  النتيجـة التـي ;خـرُأبكلمة . حدودة هللاملغري من خالل السلطة  َاملسيحَّ
َّيوحنـا البابـا ;عالوة عىل ذلـك. »اهللا نوع من الرجال«يمكن استخالصها أن  َ ْ ُبـولس ُ  الثـاين ُ

ّم بأن غشاء البكارة لـدهيا َكَ م, ح1987 عام »Redemptoris Mater«َّعمم ُالراحل يف كتابه امل
 .كان ذلك معجزة. ًبقي سليام

ِ, كالكثري مـن األمـور التـي نـسّ لسوء احلظ;ْلكنو. ً, لربام كان ذلك صحيحاّعىل األقل  إىل ْتَبُ
ِّالسيد  ِّالسيد ّيني, هذه القصة ال تستند حتى ألبسط احلقائق عن ِّ الدَاملسيحَّ  . التارخيي احلقيقيَاملسيحَّ

ّاألناجيل األربعة, عىل افرتاض أهنا حتتوي قاعدة بيانات تارخيية صحيحة, فقط اثنان منها 
َّمتى« َلوق وَ َلوقان إوحتى .  يشريان إىل الوالدة البتولية ملريم العذراء»اُ م ْهـَض الفِّعـرُي) 48: 2 (ُ

                                                           
 .ُاملرتجم. ايسن مدينة صناعية غريب أملانيا  )1(
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ُيوســف مــريم وَفَصــَالالهــويت للخطــر عنــدما و ِّالــسيد  ْيَ بــأهنام والــدُ ُيوســف, وَاملــسيحَّ ُ   
ِّللسيدكأب  −بشكل واضح  − َّيوحنا. َاملسيح َّ َ ْ  َّ بأن−ًا  أيض−ح ِّرصُي) 42: 6, 45: 1( يف إنجيله ُ

ِّالسيد  ُيوسف كان ابن َاملسيحَّ َّمتى −ً أيضا − ْراجع (ُ َ 13 :55 .( 
ُبـولسّإن أقدم كتابات العهد اجلديد هي رسـائل   أثـر للـوالدة ُّ لـيس فيهـا أي;ْ, ولكـنُ

ُبولس ;يف احلقيقة. البتولية , والتـي فيهـا )3: 1(نكر ذلك بشكل واضح يف رسالته إىل رومـا ُ يُ
ِّيرص ِّالسيد  ّح بأنُ ًعمومااإلنجيل املقبول . »داودجاء من نسل « َاملسيحَّ ُ  بأنه األقدم هو إنجيـل ُ

ُمرقس ْ ِّالـسيد  بمعموديـة ً وكان أكثر اهتاممـا,ر مثل هذه املعجزةْكِ يف ذ−ً أيضا −ُ, الذي خيفق َ َّ
َّيوحنال َبِ من ق− َاملسيح َ ْ  . من والدته− ُ

 −يني القـديم َاملـسيح عهـد − ترمجة التوراة العربية ْتَّفكرة الوالدة البتولية ظهرت عندما مت
َإشعياء. إىل اليونانية يف القرن الثالث قبل امليالد ْ َ ّ وبـأن هـذا ,ً ستحمل ابنا»فتاة«ّأ بأن َّتنب) 14: 7 (ِ

َاالبن سيدع ُى عامنُ َّ ِ, ترج»فتاة« تعني »alma«الكلمة العربية . َيلِوئِ ة  إىل التوراة اليونانية بكلمـَمُ
»parthenos«;َّمتىعندما يذكر ). عذراء (ْ أي ِّالسيد  والدة َ ّد بأن ذلك حتقيـق ِّشدُ, يًأوال َاملسيحَّ
َإشعياء والذي هو النبي − »نبي«وءة ُبُلن ْ َ  ,ً أصبحت حـامال»parthenos«م عن عذراء َّ يتكلَّثم. ِ

ُ كل ما كان حيتاجه حتقيق نَّولكن. ًوحتمل طفال ْإشعوءة النبي ُبّ َ ً حتمل طفال; مثل »فتاة« هو أن َياءِ
 ْ وال حتتـاج ألن,فريـدة −بالكـاد  −نه معجزة ما, معجـزة هـي إث لربام يقول عنه املرء َدَهذا احل
َيفرت َّمتـىّ قـصة ;يف احلقيقـة. ًا إهليـًا جنـسيًالُّض أن هناك تدخُ  ,ًمتامـاهـي جمازيـة ) 22−23: 1 (َ

َّ رشيمي– أجرؤ عىل القول − نتائجها كانت َّ لكن,جمازية. وبشكل واضح ْ ُِ  .)1(ةَ
َكنيسةواصلت ال ت العديد مـن الرجـال َبَذَ وهذه الطائفة ج,ق طائفة من العذارْلَ يف خَ

ــذين يمكــن وصــفهم  ـــ −يف أحــسن األحــوال  −ال ــ« ب    ;, ويف أســوأ األحــوال»شنيَّشوُامل
ّرضيَامل( الباثولوجيني نيمّعلُامل« بـ َكنيسة رجال مثل بابا − »)نيَ  الذي خىص نفـسه يف , أورجينَ

ْ أكثر مثالية, أو مثل أوغـسطنيًايَمسيحعمر الثامنية عرش لكي يصبح  ّ الـذي ابتعـد عـن كـل ,ُ
ًخصوصاات, َّامللذ ُ  هـؤالء الرجـال كـافحوا لتقـديم العزوبـة ُةَثـَرَو.  ذات الدوافع اجلنـسيةُ

                                                           
 .ُاملرتجم. ر يف املستقبلّتشتمل عىل بذور التطو  )1(
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ِة أنجَّين, مهمِّمي الدِّعلُ مِّاإللزامية لكل  حتريم َّ عندما تم,1139يف عام  −بنجاح  ,ًأخريا − ْتَزُ
َكهنةالزواج واجلنس ل َ َكنيسة الَ   )1(. الرومانيةَ

ِّالسيد  َّلكن ُبولس و,العزوبة −ًأبدا  − مل يذكر َاملسيحَّ ّ يشري إىل أنه مل يكن هناك أيـة وصـية ُ
ُكورنثـوس ,»ّبّ فال وصية هلم عنـدي مـن الـر;جنيّا غري املتزوَّوأم«.  لذلك األمرّبّمن الر ْ ِ ُ 
 ).25: 7(األوىل 

ُبطرس ّ احلواري;عالوة عىل ذلك َكنيـسةس املزعـوم للّؤسُ, املُ  ُّدُ الـذي يعـ, الكاثوليكيـةَ
ُبـولسرسـالة .  مع زوجتهًل كثرياَّ وتنق, بالتأكيدًاجِّاملرجع كالبابا األول, كان متزو  األوىل إىل ُ

َكنيسة ُكورنثوس َ ْ ِ  ,ّعه العائيل اخلـاصْضَث عن وَّهنا تتحدإ ْ إذًا;واضح هَّكلجتعل ذلك ) 5: 9 (ُ
ِّوغالبا عن كل ِّللسيد األوضاع العائلية لألتباع واألخوة اآلخرين ً ُبولسذكر تزوج . َاملسيح َّ ُ 

َّاستمرت حتى هناية القرن الثاين بعد امليالد, عندما تم ل األسـقف َبـِا آلخـر مـرة مـن قَهُرْكِ ذّ
ُبولسُ نقل فيام بعد,. األسكندراين كليمنت . إىل حالـة العزوبيـة − وبعنـاد ,بشكل تدرجيي − ُ
 . استثناء النساء من ذلك التعبريَّين, تمِّور عىل الدُكُّبينام سيطر العذار الذ
َوفق أية وجهة ن َالسيد املسيح ة لألجزاء التي بقيت عن حياة َّستقلُر مَظّ ِّ  , نجـد أنـه هوأوقاتَّ

ًجدامن املحتمل  ِّالسيّ أن َّ أنا وزمالئي ناقشنا األمر يف كتـاب . ًاجِّ كان متزو−ً أيضا − َاملسيحد َّ
ُالدم امل« َّقدسّ َالكأس املقدسة, َ َّ ُ ِّالسيد  بأن »َ َّمريم املجدلية من ًاّ كان متزوجَاملسيحَّ َ َِ َ ْ  وأن الزواج ,َ

 −فيـه  كان حيمل بعض املـسؤولية َاملسيح والذي أورد العهد اجلديد أن −الذي حصل يف قانا 
ِّالسيد كان حفل زفاف   . َاملسيحَّ

ة ضـمن مدينـة  املجموعـات الرئيـسحـدإ وهـم −يف ذلك الوقت, موقف الفريسيني 
الـزواج هـو واجـب غـري «ّ كان يقـول بـأن −يف القرن األول بعد امليالد ) فلسطني(اليهودية 
ُربِاحل. »مرشوط َ املعارص لعازار ينسْ ُ التكاثر كالـشخص الـذي  ب ال ينشغلْنَم«: ب إليه الذكرِ

                                                           
َ إن كانت الكنيسة ;ْولكن  )1( َ الكاتب أن خيربنا, فكيف قامت الكنيـسة بمثـل هـذا ّتسعى ملصاحلها الشخصية كام يودَ َ

ّ كانت الكنيسة تعلم بحقيقة زيف الدْ وإن!ات الشخصية?َّاإلجراء الذي يمنع زعامئها من امللذ َ َيانة املسيحية فلامذا َ
ِتلز  مل يكونوا مقتنعني بأن ما يفعلونـه ْ إن, وكيف استجاب الزعامء هلذه الرشوط!?م زعامئها بقوانني صارمة كهذهُ

 .ُ املرتجم!هو الصواب?
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ِّالسيد ّ لو أن ;ًإذا. »يسكب الدم َكنيسة كام جعلتنا ال− ًا كان أعزبَاملسيحَّ  فلامذا مل يـستخدم − نعتقد َ
حالـة العزوبـة هـذه كـسالح )  الكثري منهم يف العهد اجلديـدَدَرَالذين و(الفريسيني املعارضني له 

 !ح هلم سبب فشله يف الزواج?ّوضُن مل يطلبوا منه أن يو ملاذا أتباعه املتزوج! ولتعليامته?,قد لهَّللن
ُبولس ِّالسيد  مل يكن ْإنو − ًا, كان فريسيًايَمسيح قبل أن يصبح − ُ , وإن كـان ًاجِّ متزوَاملسيحَّ

ِّالسيد  ُبولسلامذا مل يذكر ف, ًا عازبَاملسيحَّ ُبـولس: مت فكـرة حاسـمةَّهاينامن قد− رانك!? ذلكُ ُ 
ِّالـسيد ل َبِ وبأنه مل يكن لديه أية وصية من ق,العزوبة عن َبَتَكان قد ك  , حـول املوضـوعَاملـسيحَّ
ُبـولسمن املـستحيل أن «: ُ بإمكانه أن يبدي رأيه الشخيص فقط, قالت;وبالتايل ر ْكـِ أخفـق يف ذُ

ِّالسيد املثال االستثنائي عن حياة   إلـني بـاجلز .» كـذلكَاملـسيح كـان ْ هـذا إن− اخلاصة َاملسيحَّ
ًجداصحيح «: 2005قت يف مقابلة تلفزيونية عام َّعل َّ بأن أكثر الرجال اليهود تزوَّ  واألحبـار ,جواّ

ِّالسيد ومن املمكن أن . ّبشكل خاص  . »ًج أيضاَّ قد تزوَاملسيحَّ
 ,يةَاملـسيحة للتعاليم والتقاليد النامية للديانة َّلكن الوالدة العذرية واحلياة العذرية كانت مهم

ًخصوصاو ُ . نينيَثَية مـن الـوَاملـسيحعتنقي ُ وقصدت م,ة اليهوديةّالديان أهنا تركت أصوهلا ضمن ُ
ني, َثَبـني العديـد مـن الفالسـفة يف العـامل الـو −بشكل كبري  − ةرَّقدُكانت م −بالطبع  −العزوبة 

ًخصوصاو ُ ّ الرواقينيُ  للحـصول ية كان رغبـةَاملسيح من احلافز األصيل للبكارة ًاّيبدو بأن جزء. )1(ِّ
 يمكـنهم −ً أيـضا −يني َاملـسيحّنية, وإلظهار أن َثَعىل االحرتام ضمن العامل الذي تسيطر عليه الو

أنجـزوا بعـض  −بالتأكيـد  −وهـم . نينيَثَ إىل الذروة األخالقيـة الظـاهرة للفالسـفة الـوّوُمُّالس
ومـاين مـاركوس  الذي كان طبيـب اإلمرباطـور الر, الطبيب اليوناين غالينوس هذااالحرتام من

 :ينيَاملسيحأوريليوس كتب يف القرن الثاين بعد امليالد عن 
 يف زهـد َّ كامـل حيـاهتنَ النساء اللوايت يعـشن−ً أيضا − بل , فحسبًهم ال يمتلكون رجاال

 عن تلـك ّس ال تقلْفَّ وضبط الن,يف صفوفهم أفراد وصلوا إىل مرحلة يف االنضباط الذايت. جنيس
 . األصيلنيالتي لد الفالسفة 

                                                           
)1(  »Stoics «ّالرواقي والذي قال بأن الرجـل . م. ق300 الذي أنشأه زينون حوايل عام ,أحد أتباع املذهب الفلسفي: ِّ

م الـرضورة ْكـُحلر ُّ وأن خيـضع مـن غـري تـذم, أو الـرتح,ر بـالفرحَّ وال يتأث,ر من االنفعالَّاحلكيم جيب أن يتحر
 .ُاملرتجم. القاهرة
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 الذي −, ذكر أغناطيوس أسقف إنطاكية »سمرينا«ّ يف تعليق غيبي يف رسالة إىل أسقف ;ْلكن
ّ بعد املـيالد, عنـدما مزقتـه احليوانـات املفرتسـة يف مـشهد 110 يف امليدان حوايل عام ًالحقامات 

  ّ, ثـم يعـرتف »نـاِّة لتبجيـل جـسد ربَّيعيشون يف عفـ«ن ويَمسيح أنه كان هناك −ترفيهي للرومان 
ْر بـأهنم إنَّ وحـذ,»همُّتكرب« بأنه كان يستهجن َرَكَيف احلقيقة, ذ. ّبأنه مل يكن حيرتمهم −بدهشة  − ّ 

َ ستفقاتهم فإهنّافتخروا بعذري  يف تأسـيس التعـاليم ني أولئك الـذين كـانوا نـاجح;لسوء احلظ. دُ
َكنيسةالتقليدية لل ِّالسيد س ّ وأصحاب الدور الفعال يف احلصول عىل تقديَ  −ً أيـضا − هـم َاملسيحَّ

َكنيسةام الَّكُأنفسهم الذين رغبوا بتقديم البكارة الدائمة حل  الذين −ً أيضا − ويف الوقت نفسه هم ,َ
ّلقد نسوا بأنـه . أصاهبم الغضب واالهتياج حيال التعليم النسائي. ّهمُ دور مِّاستثنوا النساء من أي

ُبولسحتى  َكنيسةامت يف الّعلُعجاب إىل دور النساء كمم واإلْعَّه بالدَّ قد نوُ َ. 
ُبولس, يمدح )12−1: 16(يف رسالته إىل رومة  معاونات « أو ,ا خادماتَّ إمَّنُ نساء ك ثامينُ

ِّللسيد ُفيبـة, بريـسكلة, أكـيال, مـريم, ج): امتّعلـُ م−ً أيـضا −و (,»َاملـسيح َّ ََّ ِ َوليـا, تريفينـة, ِِ َ َ
َتريفوسة, برسيس ُ ُكورنثـوس من ذلك يف رسـالته األوىل إىل يذكر أكثر. َ ْ ِ أن الرجـال ) 5: 11 (ُ

َكنيسةون يف الؤَّون أو يتنبُّصلُوالنساء ي ّهاينامن تـشري بـأن  − رانك. َ فعـل «ُ يـشري إىل »ؤُّنبـَّالت«ُ
ُبـولسح ِّرصُمـع ذلـك, يـ. »التبشري« وأفضل ترمجة له هو ,»الترصيح الرسمي الوقـت يف  − ُ

َكنيسة العن النساء يف − نفسه . مُّكلَّ الـتَّ نساؤكم يف الكنائس, فال جيوز هلـنْفلتصمت«: ً قائالَ
َ شـيئا, فليـسألنَمنَّ أن يـتعلَ أردنْفـإن.  كام تقول الـرشيعةَ أن خيضعنَّوعليهن  يف َّ أزواجهـنً
َكنيسةم يف الَّ تتكلْ ألنه عيب عىل املرأة أن;البيت ُكورنثوس »َ ْ ِ  ).35−34: 14( األوىل ُ

ي كـان قـد َاملـسيحل للنـساء يف التعلـيم ُّ تدخُّيف هناية القرن الثاين بعد امليالد, أي ;ْولكن
َكنيسةأولئك الذين يمقتون النساء يف ال.  من املايضًئاأصبح شي  كانوا هلـم نـصيب يف امـتالك َ

ْ, ترتليانّ بشكل خاص−زمام السيطرة  ُ  بعـد 197ية عـام َاملـسيحم يف قرطاجة قبل اعتناقه َّ تعلَْ
 تلـك الـشجرة َمْتَ خـَّ فـضْنَ مـَّأنتن: ّ بوابة الشيطانَّأنتن«:  النساء, وقالَّامليالد, لقد ثار ضد

َقدسةُ عن الرشيعة املَّ ختىلْنَ أول مَّأنتن]: مةَّرُحم[ َّ  كـان ّبّ هذا, حتى ابن الرَّبسبب ختليكن... َ
َّالبد  .» له أن يموتُ
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َّبشكل طبيعي, نظرا لل ِّالسيد ب ْلَّ ويف ص,ّق النساء يف كل املعاناة البرشيةلقى عىل عاتُوم املً َّ
ْد بالنـسبة لرتتليـان إنِّ, فإنه مل يكن من اجليَاملسيح ْ ُ ْ َمقدسـة أيـة وظيفـة ّ يامرسـنَّ وجـدهنَ َُّ  يف َ

ّكم يبـدو ذلـك موثوقـا, لدرجـة أنـه «: لقد قال. الكنائس ُبـولس[ً    −بـرصاحة واضـحة  −] ُ
 , والتعميد? فليصمتوا,ُجيب أن تعطى األنثى السلطة للتعليم َم, أُّمل يسمح للمرأة حتى بالتعل

 .» يف البيتَّويستشريوا أزواجهن
ًجداع َّتوقُبالرغم من أن هذا املوقف م مـاذا تعنـي :  ونـسأل,ف هناَّزلنا بحاجة إىل أن نتوقام, َّ

َكنيسةّ النساء? إهنا تعني أنه يف مكان ما يف الّتلك الثورة ضد ْ معـروف بالنـسبة لرتتليـان يةَاملسيح َ ُ ْ َ
ِ التي وص, األدوارَكانت فيه النساء متارسن ُبـولسل َبـِ من قْتَفُ َّتعنـي بـأن النـساء كـن.  وأكثـر,ُ ّ 

َكهنة عمل الَيامرسن َ  أين ;ْ لكن,ينِّد للدُدُعتنقني اجلُ املَندِّعمُ وي,َنّبرشُ وي,اينَّبَّ العشاء الرَينّ ويؤد,َ
ْىل أية درجة كان ذلك شائعا? ترتليان كان صامتكان هذا يمكن أن حيدث? إ ُ َْ .  حول هـذه النقـاطًاً

َكنيسةكالعديد من باباوات ال إشـارات إىل  ال − ًأبـدا −ده ْقـَة, لكنـه يف نَعْدِ عىل البً هجوماَبَتَ, كَ
املجموعات التي سمحت للنساء باحلصول عىل فرصـة مكافئـة لتلـك عنـد الرجـال يف ممارسـة 

 . قد حيتاج املرء ألن يسأل عن السبب. ًهو يبقي هذه املسألة هادئة متاما. سيةَنَالوظائف الك
روما كانت تبدأ .  بالضياع هو مسألة ذات أمهية كبرية يف هذا الوقتًادَّهدُ ما كان هنا م;بالطبع

ي  القواعد التـّ أحد أهم−) اخلالفة البابوية (»التعاقب الرسويل« املفهوم الكامل لـ. ض نفسهاْرَبف
 .  كان عىل وشك التأسيس−يستند عليها اخلالف يف أسبقية وصالحية التعاقب الرسويل لروما 

َّمتى إلنجيل ًطبقا ُبطرس, )18: 16 (َ ِ كان الصخرة التي بنُ َكنيسة عليها ْتَيُ ِّالسيد  َ . َاملـسيحَّ
 يرغـب − َاملـسيح − عن السؤال الصعب عن السبب الـذي جيعـل اليهـودي الـصالح َناهيك

َكنيسةأسيس هذه البت ِّالـسيد ّ عـىل أن ُّرصُت −عرب هذه الرواية  −, الفاتيكان َ ل إىل َّ حـوَاملـسيحَّ
ُبطرس َكنيسةم الْكُ األعىل حلَّ احلقُ ب ُتـُ مـن الكٍّرغـم أن ذلـك غـري مـذكور يف أي(ية َاملسيح َ

وبـشكل ,هّيف روما هلم هذا احلق الـذي ورثـوّكلهم واألساقفة الالحقون ). الساموية األخر 
ُبطرس ,ّخاص  األسـقف األول لرومـا, وكـام الحظنـا, − هلـذه التقاليـد ًطبقـا − الذي كان ,ُ

ِأسقف روما الذي انتخ ّعى بـأن هـذا الـرتاث َّ اد,»ليو األول« بعد امليالد كان البابا 440 عام َبُ
ّكنسية للفاتيكانعية الَّضية الرشَرَهذه نقطة حاسمة لف. يةَاملسيحة ّالديان يف قيادة َّأعطى روما احلق َ َ .
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ْ فـإن كامـل رص− هو يبدو بأنه بال أمهية ْ إن−عاء ِّدبدون هذا اال  ,ح الفاتيكـان والبابويـة سـينهارَ
ِواألكثر من ذلك, أنه قد بن. ًال إىل رمادِّتحوُم ًجداعاء الزعم االستثنائي ِّد عىل هذا االَيُ َكنيسة بأن الَّ َ 

ِّللسيدل األسايس ّمثُ وأن البابا هو امل,إىل اإليامن ةالكاثوليكية هي الطريق الوحيد  ,  اهللاْ أي;َاملـسيح َّ
ِّالسيد . عىل األرض َّ ربام − التارخيي َاملسيحَّ ُّ كان سيصاب بالذ−ُ َعر ملا ينسُ  .ب إىل اسمهُ

ِّالـسيد أن  −ولسبب معقول  −يمكننا أن نناقش  َّمـريم املجدليـة وأن ,جَّ تـزوَاملـسيحَّ ْ َِ َ َ   كانـتَ
عـىل أيـة حـال, عنـدما .  عىل الظروفٌ ما لدينا مستندُّ كل,ّننا ال نمتلك الدليل الكايفلك. زوجته
ِّالـسيد ق األمر باإلشارة إىل االختالف بني موقف روما نحو النـساء وموقـف ّيتعل  نحـو َاملـسيحَّ

ِّالسيد . ًالنساء, فنحن عىل أساس أكثر تأكيدا بكثري لفرضيتنا ًجـدا واضـح  كـام هـو− َاملـسيحَّ  يف َّ
ًجدا محيمة ومرحية ;يمة ومرحية مع تالميذه من النساءع بعالقة محَّ كان يتمت− اإلنجيل  لدرجة أن ;َّ

َّيوحنا ُيصف إنجيل. ًأحياناور كانوا يشتكون ُكُّالتالميذ الذ َ ْ ِّالـسيد  التي كـان يـسافر فيهـا َ احلادثةُ َّ
ِّالسيد . مْحَّغادروا لرشاء اللهم كانوا قد ّتالميذه كل.  إىل السامرةَاملسيح وحـده, وقـد ُ ترك َاملسيحَّ

َهنَأ  بحديث مع ْب املاء, وبدأتْحَجاءت امرأة عزباء لس.  رحلته الطويلة, وجلس بجانب البئرُهْتَكْ
ِّالسيد   ال أحـد ;ْولكـن. ًادث امـرأةُبوا حني وجدوه حيـَّفتعج. وعند ذلك رجع تالميذه«. َاملسيحَّ

َّيوحنـا). ُملـاذا حتادثهـا?( أو ,)تريد منها?ماذا : (منهم قال َ ْ ِفهـ). 27: 4 (ُ َّ بـأن أيَمُ  يف − شـخص ّ
ِّالسيد ر َظَوجهة ن  . قادر عىل إجراء نقاش− َاملسيحَّ

ِّالسيد , العالقة الوثيقة بني 1977ّ نصوص نجع محادي عام ْرشَمنذ ن َّمـريم املجدليـة وَاملـسيحَّ َ َِ َ ْ َ 
َّالنص احلاسـم يف إنجيـل فيليـب تـم. نقاشات األكاديمية والشعبيةكانت السبب يف الكثري من ال ّ 

 حتـى بـدون هـذه ;ْ ولكـن–ضعت يف الرتمجة بـني أقـواس  و−إعادة تركيب بعض الكلامت فيه 
ًجداّاإلجراءات, العالقة احلميمة واخلاصة   . كانت واضحةْنيَ بني االثنَّ

َّمريم املجدلية] نقذ هيُامل[ورفيقة  َ َِ َ ْ ِّالـسيد  َّلكن. [َ التالميـذ ] ِّكـل[أكثـر مـن ] هـاَّ أحبَاملـسيحَّ
ْالتالميذ أز[ة َّبقي]. اَهِمَف[عىل ] ًغالبا[لها ّقبُي] ْواعتاد أن[  .]وأبدوا رفضهم[بذلك ] واُجِعُ

  وإىل,لو نظرنا أكثر يف هذا اإلنجيـل.  أو جنسية, يبدو أن هناك أكثر من عالقة عاطفية;ْولكن
والتـي تـم اسـتثنائها,ً يعود تارخيهـا إىل القـرن الثـاين تقريبـا−ً أيضا −تي  وال,األناجيل األخر َّ 

َكنيسةل الَبِمن قنفسها الطريقة ب َّمريم املجدلية, نجد أن َ َ َِ َ ْ ِّالـسيد ّ خاصة بتعاليم ً كانت متتلك معرفةَ َّ
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إنجيـل . خـرين مـع التالميـذ اآلًاشرتكُمـ −بالرضورة  −م الذي مل يكن ْهَ البصرية أو الف− َاملسيح
ِّالسيد ر عالقة ْكِفيليب, بعد ذ  : لتوضيح عالقته مع التالميذُّ الوثيقة معها, يستمرَاملسيحَّ
ها? عنـدما ُّكم كام أحبُّملاذا ال أحب«:  وقال هلم,نقذُ أجاب امل.»ّا كلنا?َّها أكثر منُّملاذا حتب«: قالوا له

يف الظالم, فهـام ال خيتلفـان عـن بعـضهام  − سوية − كالمها , وآخر يبرص, للبرصًايكون رجل فاقد
 .»برص سري النور, واألعمى سيبقى يف الظالمُ الذي ي;عندما يظهر النور, عندها. البعض

ِّالسيد  َّمريم املجدليةّإىل أن  −ًيا ضمن − يشري َاملسيحَّ َ َِ َ ْ  بيـنام التالميـذ »تر النـور« ْ قادرة عىل أنَ
ِّالـسيد مـا هـي تعـاليم  −بالكامـل  − هـي تفهـم ;ُأخـربكلمة . غري قادرين عىل ذلك ; َاملـسيحَّ

 .اآلخرون ال
 يف ْتَدِجـُ من النصوص القديمة التي وُأخر يف واحدة −ً أيضا − التعبري عنها َّهذه النقطة تم

ُبطرس أن َدَرَم; وُّعلَّ التالميذ يريدون الت;هنا. مرص, يف إنجيل مريم َّمريم املجدلي من َبَلَ طُ َ َِ َ ْ : ً قائالةَ
نقـذ التـي ُأخربينـا كلـامت امل.  النـساء األخريـاتِّك أكثر مـن كـلَّنقذ أحبُ املَّختاه, نعرف بأنُأ«

 .» ألننا مل نسمعها;نا ال نعرفهاَّرينها, األشياء التي تعرفني بأنَّتتذك
 بعد أن عملـت ذلـك, يعـرتض ;ْولكن. »َ عنكّفيَمك ما هو خمِّعلُسأ«: وإجابة مريم كانت

ُأنا ال أعتقد بأن امل«: ًح أندرو قائالَّور عىل تفسريها, ورصُكُّميذ الذالتال  ألنـه ;نقذ قال هذه األشياءّ
ُبطرسو. »هذه التعليامت هي أفكار غريبة −يف احلقيقة  − ًبشكل ساخط متاما يف تعليق عىل  − قال ُ

ِّالسيد  ًحقا –م َّهل يتكل«:  − َاملسيحَّ م معنا عالنية? هل علينـا َّ يتكل وال,مع امرأة − ّيّ بشكل رس,َّ
َّمجيعا أن نلتف  .»لها علينا?َّ ونستمع إليها? هل فض,ً

ِّالسيد هذه العالقة بني : هنا مصدر املشكلة َومريم َاملسيحَّ ِّالـسيد قـة بّتعلُ متشابكة بـاألرسار املَ َّ
َكنيسة والتي حتاول ال,َاملسيح رار يف إخفائها; هذه االستم −بجهد  −ها, وحتاول ءإخفا −د ْهَبج − َ

 . ة بشكل عنيدَلَهمُرها التالميذ يف إنجيل مريم عىل أهنا كانت مرفوضة ومَّهي األرسار التي صو
ِّالسيد  كان ْنَ م;ما هي تلك األرسار? وبالتايل   وكيف كان??َاملسيحَّ

ُان اليهودية املَّكُ وإىل س,نحتاج لزيارة ثانية إىل عامل الرومان  لكي نطـرح ;يرنقسمني بشكل مرَّ
زلنـا ام وأن نطلب بعض األجوبة األفضل مـن تلـك األجوبـة التـي ,بعض األسئلة األكثر أمهية
 .جيب علينا أن نعود إىل أورشليم .راضني عنها حتى اآلن
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ُالسيددخل  ِّ َالقدس َاملسيح َّ ْ يف .  املعلومـات منًا عرضيًاهذا يبدو جزء. ًا وهو يمتطي محارُ
ْالقدسوقت سابق, أثناء رحلته من أرحيا إىل  ِّالسيد  حلضور عيد الفصح, ُ ف عـىل َّ توقـَاملسيحَّ

ًهـامُلقـد كـان م.  من تالميذه الذهاب والعثور عىل هـذا احلـامرْنيَطلب من اثن. جبل الزيتون َّ 
َّمتىبالنسبة إليه, وإنجيل   :ّوضح السببُي) 4: 21 (َ

َّمتى, رواية ّلسوء احلظ. »ّ ما قال النبيَّتمُوكان هذا لي« ا َّ الظاهرة للعيـان حتجـب أكثـر ممـَ
 . ًنحن بحاجة ملحاولة النضال من أجل تعرية احلقائق التي فيها قليال. تكشف

ًجدا نيّهتمُأنبياء العهد القديم كانوا م  −بالتفـصيل  −وقـد وصـفوا . رَنتظُ املَاملسيح بشأن َّ
ْالقدسكيف سيصل إىل  : فهُّ كيفيـة تـرص−ً أيـضا −وصـفوا .  وحترير شعبه,الستعادة مملكته ُ
ُعادال خم«لك إرسائيل يأيت َ مَّع يف إنجيله بأنَّالنبي زكريا يتوق ًلصا وديعا راكبا عىل محـار, عـىل ً ً ً ِّ
ِّالسيد . »جحش ابن أتان  ;يف النهار. ًؤ حرفيا, فهو ذو عالقةُّ كان عليه أن يتبع هذا التنبَاملسيحَّ

ِّالسيد وصل  ْالقدس إىل َاملسيحَّ خـالل  − وهو يـدخل بـاب املدينـة ,عت احلشود ملراقبتهَّ, جتمُ
املجـد البـن «عال هتـاف احلـشود بأنـشودة . ًراكبا −ي إىل املعبد ِّ التي تؤد,الشوارع املزدمحة

ِّالسيد دخول . ُّ بينام كان يمر,»داود مـألت . ًاّ عامـًاثَدَحـ −بـرسعة  − إىل املدينة أصبح َاملسيحَّ
  − ذاهتـا ّدَبحـ −ّإن املدينـة . ه يف موكبء كانت تسري وراُأخرحشود .  أمامهَ الشارعُاحلشود

 من عامـة النـاس واإلدارة كـانوا ّ كل, بشكل واضح»اضطراب« فيها َلَصَ قد ح بأنهْتَفِصُو
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وعـود إلرسائيـل نقـذ املُامل.  ألمهيتـهنيدركُمكانوا دركني ملا كان حيدث, وعالوة عىل ذلك, ُم
ُّ راكبا يشق,كان أمام أنظارهم مبارشة ْالقدس طريقه يف شوارع ً  بقـدر مـا − الـذي , إىل املعبـدُ

َّ ربام −كانوا عىل يقني أو   .سيطر عليهُ سي− نّ كانوا يتوقعو−ُ
َّالبدث, تلك احلشود َدَ هلذا احلةدركُلكوهنا كانت م ْ وأهنا أعُ ْا, ولكـنَفَلَ سْتَمِلُ   ال يشء;ً

ّهناك, االستقبال احلافل العام . ل يف العهد اجلديد عن الطريقة التي قد حصل فيها ذلكَّسجُم
ِوص ُّ, لكننا يمكننا التأكًاّ بطريقة جتعلنا نعتقد بأنه كان تلقائيَفُ ِّالسيد د بأن وصول ّ  كان َاملسيحَّ
ْقد أع ِّ وأن االستقبال احلافل كان قد شج,ًسبقاُ مَنِلُ  . عليهَعُ

َّيوحنـاح طفيف هلـذا التخطـيط يظهـر يف إنجيـل تلمي َ ْ َّيوحنـايكتـب ). 56−57: 11 (ُ َ ْ  أن ُ
ْالقدسوا إىل ؤالعديد من الناس الذين جا  ويـسأل ,كانوا يبحثـون عـن يـسوع« لعيد الفصح ُ
ًعمومـا, ألنـه »)! أم ال جييء?,جييء إىل العيد َما رأيكم? أ: (ًبعضهم بعضا يف اهليكل ُ ُ عـرف ُ

ْلتوقيفـه كـان قـد أصـّبأن أوامر  َكهنـةل الَبـِ مـن قْتَرِدُ َ َكهنـةوكـان رؤسـاء ال« : البـارزينَ َ َ 
ّ أمروا بأن عىل كلنيوالفريسي مـن الواضـح بأنـه . » ليعتقلـوه;ُ خيرب عنهْ يعرف أين هو أنْنَ مَ

َ كان يع»َاملسيح« َّيوحنايكشف . يانة الرسميةّ للدًاهتديد ُّدُ َ ْ د ويف الغـ«:  ما هو أبعـد مـن ذلـكُ
 ,فحملـوا أغـصان النخـل. سمعت اجلموع التي جاءت إىل العيد أن يسوع قادم إىل أورشليم

 »!لـك إرسائيـلَتبارك م! ّبّتبارك اآليت باسم الر!  هللاُاملجد: وخرجوا الستقباله وهم هيتفون
 . وكذلك املشاكل, بالتأكيدًاَّتوقعُكان قدومه م). 12−13: 12(

ِّالسيد  م نحـو َّ تقـد− التي كانـت متـأل الـشوارع ,ّة التزايدّستمرُته امل برفقة حاشي− َاملسيحَّ
 من العالمات −ً أيضا −هذا الفعل كان . د الباعةْرَ قام بط−  يف حادثة مشهورة−  حيث;املعبد
 : التي أنبأ هبا األنبياء القدماء»رَنتظُ املَاملسيح«لك إرسائيل َة عىل مَّالدال

َإشعياء ْ َ َّقدسُهبم إىل جبيل املأجيء «: يقول) 7: 56 (ِ  وتكـون , ليفرحوا يف بيـت صـاليت;َ
ُحمرقاهتم وذبائحهم مقبولة عىل مذبحي َُ َ ألن بيتي يدع;ُ َإرميا, و»ى بيت صالة جلميع الشعوبُ ِ ْ ِ 

ِفهذا البيت الذي دع«: ًرصخ بكلامت اهللا قائال) 11: 7( ُّ هل صار مغارة للـ: باسميَيُ صوص ً
َّمتـىيف إنجيـل  −بـشكل واضـح  − اقتباسـها َّوءة تـمُبـُّذه الن ه;ُأخرمرة . »أمام عيونكم? َ   
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ُالسيددخل :  من ذلكّليس هناك مفر. )1()13: 21( ِّ َالقدس َاملسيح َّ ْ ق ّطبُ, ويًمتاماد ّ بشكل متعمُ
َّكـرس ُختـار إلرسائيـل, امللـك املُر املَنتظـُ املَاملسيحُ التي تظهره ك,كافة املامرسات الصحيحة

 .  عليهاًاَّطلعُ كان م,كان يعلم هبا, ؤ بوصوله من قبل األنبياءُّنبَّ التَّ, الذي تم)يتَّزاملدهون بال(
َّ كل الشخصيات التي تمَّولكن ممـسوحة (َّكرسـة ُنتظـر كانـت مُ املَاملـسيحؤ هبا عـن ُّنبَّ التّ

ِّالسيد  متى أصبح ;آنذاك). يتَّبالز ًكرسا? يف إنجيل ُ مَاملسيحَّ َّمتىَّ ُمرقس وَ ْ َلوقا وَ  ليس هنـاك ُ
ْالقدسر لتكريسه قبل دخوله إىل ْكِ ذُّأي  َاملـسيحّ لتلك األناجيل, يبدو أنـه مل يكـن ًطبقا ;, لذاُ
ُ لروايتهم, يبدو بأنه كان مًطبقا ;باألحر. ر يف تلك النقطةَنتظُامل وءة ُبـُّ عـىل تأسـيس النًامِّصمّ

 .ْنيَّم العامْعَّ إىل االعرتاف والدعائه, وهو السبب الذي كان حيتاج فيهِّاألخرية من اد
ِّالسيد د ْرَبعد ط  وهـو يف ,ُ والعميـان,ُوجـاء إليـه العـرج«: قالُ للباعة من املعبد, يَاملسيحَّ

ّهذه كانت املـرة الثالثـة التـي . »داوداملجد البن «: , واألطفال كانوا هيتفون»اهمَفَشَ ف,اهليكل
ُاملسيحأنجز فيها   واهلتاف مـن ,قنيَّعوُر, وهي شفاء املَنتظُ املَاملسيح لقيادة َدية التقليِباتَّتطلُ املَ

دنا, مـا ّ سـيُّبَّا الـرُّأهيـ«): 2−1: 8(وءة كانت قد وردت يف املزمـور ُبُّ وهذه الن,ل األطفالَبِق
َتغني جاللـك.  األرضّ يف كلَأعظم اسمك َّ والرضـع, يف الـساموات أفـواه األطفـالُ ويف . »ُّ

ْ البكَحتى إهنا فتحت أفواه«: ردو) 21: 10(احلكمة  َّ وجعلـت ألـسنة الرضـ,مُ  . »ع حتمـد اهللاَُّ
َّمتىويصف إنجيل  ِّالسيد ) 16: 21 (َ أخربهم أن ما  −ت مواجهته َّعندما مت − بذاته بأنه َاملسيحَّ

َّوءة الثالثة التـي تثبـت مهمُبُّ بعد تلك الن;بعد ذلك. ْنيَ السابقْنيَّيقوله هو مستند عىل النص تـه ُ
ُالسيدَّقدرة, غادر ُامل ِّ ُاملسيح َّ َالقدس َ ْ  .اء الليلة ذهب لقضُ حيث;)2(َ وسافر إىل بيت عنيا,ُ

ْالقدس الصباح, عاد إىل َّعندما حل  بدأ بالتعليم يف املعبد, فأخـذ يـروي ;يف هذا الوقت. ُ
ِّ للحشود التي جاءت لالستامع, وبقيامه بذلك, كـان هيـيَاألمثال َكهنـةج الُ َ َ  الـذين ,عـادينُمل اَ
 كان قد حصل أمر حاسم, أمر كـان ;يف ذلك اليوم الثاين.  عىل مراقبة نشاطاتهنيمِّصمُكانوا م

 .ع الرضائب للقيرصْفَمسألة د: َّة احليوية يف اليهوديةَّهمُباملشكلة امل −بشكل مبارش  − ًانيْعَم

                                                           
َّعن إنجيل متى. »وه مغارة لصوصُمُبيتي بيت الصالة, وأنتم جعلت: جاء يف الكتاب: وقال هلم«  )1(  .ُاملرتجم. َ
)2(  Bethany :ْبيت عنيا نسبة إىل قرية يف أسفل جبل الزيتون قرب القدس يف فلسطني القديمة ُ  .ُاملرتجم. َ
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ِّالسيد  ًجيدا − كان يعرف َاملسيحَّ  حتـت اهليمنـة ,َّ يف اليهوديـةحقيقـة احلالـة الـسياسية − ِّ
. اسة هلـذه القـضيةَّ الطبيعـة احلـس−ً أيضا −اب الالحقون لإلنجيل َّتُكام عرف الك. الرومانية

َّمتى لرواية ًطبقا ن للنظـام املـوايل ْيَدِّؤيـُ كالمهـا كانـا م−, الفريسيون واهلريوديون )17: 22 (َ
ِّالسيد  ذهبوا إىل −للرومان   :−  وبوضوح,بشكل رصيح − وسألوه ,َاملسيحَّ

 .» أم ال?,ع الرضائب للقيرصْفَهل هو مسموح د«
ًجـدا ًا أن ذلك السؤال كان هادف− بوضوح − جيب أن نالحظ ;اآلن ضـمن بيئـة تلـك . َّ

ع ْفَّلقد كانت مسألة الرضيبة ورفـض الـد. , بل هو كارثةًااألوقات, كان ذلك السؤال أساسي
ل هيـوذا اجللـييل; ذلـك َبِ بعد امليالد من ق6 الرومان يف عام َّد األول ضدُّهي التي أثارت التمر

 وبالنسبة للكثـري مـن اليهـود −وت ُلْيَّبالنسبة للز.  إىل نصف قرن من إراقة الدماءَّد أدُّالتمر
ِّالـسيد دين بـأن ِّيمكننـا أن نكـون متأكـ.  أخطاء روماِّ الرضيبة كانت رمز كل−ً التزاما ّاألقل َّ
ِّالسيد . اء الالحقون للروايات اإلهليةَّرُ وكذلك الق−ف نتائج اجلواب  كان يعرَاملسيح  َاملـسيحَّ

ُ ألنه أيا كانت اإلجابة فإهنا ست;كان عليه االلتزام بإجابة دقيقة ومدروسة  ,ي معارضـة فئـةِّؤدً
ُالزيلـوت قد جتلب له مشكلة مـع »نعم«ـ يف اإلجابة ب. أو أكثر ْ  »ال«ـ فني, واإلجابـة بـّتطـرُ املَّ

َكهنةدهيم بني الّؤيُجتلب اإلدانة من الرومان وم َ َ. 
ِّالسيد فامذا عمل  فنـاولوه ! د اجلزيـةْقـَأروين ن«: َاملـسيحنا نعرف اجلواب, قـال ّ? كلَاملسيحَّ

 إىل − ً إذا– ادفعـوا: فقال هلـم! للقيرص:  وهذا االسم? قالوا, هذه الصورةْنَمل: فقال هلم. ًدينارا
َّمتى. » ومضوا,ا سمعوه, وتركوهَّبوا ممَّفتعج! إىل اهللا ما هللالقيرص ما للقيرص, و َ) 22 :19−22.( 

 والذي كان −ّد رد رسيع ذكي ولطيف ّيف ذلك الوقت, ويف ذلك املكان, مل يكن ذلك جمر
 .وتُلْيَّ للزًا واستفزازيًا, شنيعًياِّ بل كان حتد−َّان اليهودية كتعليق قصري الذع َّكُبالنسبة لس
ُالزيلوت:  املشكلةلَّختي ْ  القبضة الرومانية , أو تدمري,, الذي كان كامل تركيزهم عىل إزالةَّ

ُعىل اليهودية, قاموا بالرتتيب لزواج س ُيوسفاليل بني َّ  − داودكيـة لـَلَ رجل من الـساللة امل− ُ
ِّالـسيد وتية هلارون, وكانت هلام طفـل هـو ُنَهَاللة الكُّمع مريم التي من الس  »نقـذُم« − َاملـسيحَّ

ِّالـسيد ت تربيـة َّمتـ. امللك الـرشعي والكـاهن األكـرب −يف آن واحد  − الذي كان −إرسائيل  َّ
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َالقدسته, ودخل َّ إلنجاز مهمَاملسيح ْ ُّمع كل الن −بانسجام  −ر, وعمل َنتظُ املَاملسيح كُ وءات, ُبّ
ُوعمل كل ما كان م تلك اللحظة, ربام كان إىل .  حتى جاءت هذه اللحظة احلاسمة− منه ًاعَّتوقّ

ُالزيلوت ْ ًجدا مرسورين َّ ع, قـام َّتوقـُك غـري مُّ بعد ذلـك, ويف حتـر;ْولكن.  األحداثْريَ من سَّ
 كام كـان −  ألنه;»ًيئاادفعوا الرضيبة, فهي ال تعني ش«: قال هلم: هم بتغيري الطريق فجأةَمسيح
 .مل مملكته احلقيقية مل تكن هلذا العا−  يف أغلب األحيانُّيرص

َّالبد ُالزيلوت وأن ُ ْ ِّللسيددين ّؤيُ املَّ  قد اشتعل رأسهم بالغضب, غري قـادرين عـىل َاملسيح َّ
  ت تربيتـه بعنايـة َّالذي مت ر َنتظُهم املَمسيح. ّالكالم يف ذلك املجر املفاجئ والعام لألحداث

 .ولذلك, رفضوه بغضب.  خاهنم−م ُهَذَبَقد ن −
ُالسيدعبد, عاد بعد ذلك اليوم الثاين يف امل ِّ ُاملسيح َّ  إلنجيل ًطبقا ثانية إىل يبت عنيا لقضاء الليل; َ

َّمتى ِّالـسيد , وأن ْنيَ اثنْنيَ بعد يومُّ, كان عيد الفصح سيحل)6: 26 (َ  كـان يقـيم يف منـزل َاملـسيحَّ
َّيوحنا إنجيل َّلكن. »ِسمعان, األبرص« َ ْ ِّيرص) 3: 12, 1−2: 11 (ُ ريم وأختهـا ّح بأنه أقام يف بيت مُ

ِمرتا وكان أخومها لعازر ًجـدا ذلك واضـح − خاطئ ْنيَن اإلنجيلْيَذأحد ه. َ ً أيـا;ْ ولكـن−َّ  كـان ّ
ِّالسيد  فيه َثَكَالبيت الذي م ِّالـسيد : , فقـد حـصل أمـر اسـتثنائي هنـاكَاملـسيحَّ ِّ كـرس َاملـسيحَّ ُ  

ِمس(  . ر إلرسائيل? يبدو األمر كذلكَنتظُ املَاملسيحهل هذا اعرتافه وتأكيده بأنه ).  بالزيتَحُ
َّمتىإنجيل   عـىل ُهْت منه امرأة حتمل قارورة طيب غـايل الـثمن, فـسكبتَنَد«: يقول) 7: 26 (َ

ًجـدا مـادة غاليـة الـثمن ,» وهو يتناول الطعام,رأسه  يف ذلـك الوقـت, وكانـت موضـوعة يف َّ
 ,حَّال بمقدور فـً قليالًيئالصندوق الذي كان فيه مل يكونا شذلك الزيت وا. »صندوق من املرمر«

كافة اإلشارات تقود إىل أنه كان هناك مصدر غامض مـن .  أن حيتوهيام يف منزله,أو صانع صغري
ِّالسيد بني من ّقرُالثروة وراء أولئك امل ُمرقس. َاملسيحَّ ْ ّويضيف بأن  ها,نفسيذكر احلادثة ) 3: 14 (َ

َوهو أحد أنواع التوابل التي كانت تستعم −اردين النقي َّذلك الطيب الباهظ الثمن كان الن ل يف ُ
َّيوحناإنجيل . بخور املعبد َ ْ : ي املـرأةِّسمُ يـ−  للتفاصـيل املثـريةًا مـصدرًدائام كام كان − )2: 11 (ُ

 .»ِوكان لعازر املريض أخاها«, »مريم«يقول بأهنا كانت امرأة من بيت عنيا اسمها 
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م معرفـة واسـعة عـن الـسياسة واملامرسـات يف ذلـك اء احلديثني لإلنجيل ليس لدهيَّرُأكثر الق
ًياضَرَ عًاعملية التكريس أمر −بالنسبة هلم  − تبدو ;الزمان, وبالتايل  عن االحرتام, أو كـام ً, ربام دليالّ

ُنمقة للرتحيب بضيف مُسيني بأهنا مراسم مَنَقني الكّعلُناقش بعض املُي ربـام ذلـك صـحيح, . فِّرشَّ
بالنسبة ألولئك يف القرن األول بعد امليالد, نتيجة . قنع بالكادُ, ذلك التفسري م يف سياق كهذا;ْولكن

َّ ربام −هذا العمل  َكهنـة ال;ًتقليـديا. هذا كان تكريس أحد أفـراد العائلـة املالكـة:  كانت واضحة−ُ َ َ 
َيمس(َّكرسون ُوملوك إرسائيل كانوا ي  َّبَصُ كـان الطيـب يـ;بالنسبة للملـوك: بالطيب الغايل) ونُحُ

 . ن بتقاطع قطريَدهُحول الرأس كإكليل رمزي من الزهور, بينام رأس الكاهن كان ي
َّمتىعالوة عىل ذلك, علينا أن نالحظ, أن   − ذلـك التكـريس َّبعـد أن تـم −ّح بأنـه ّ يرصَ

َكهنةرئيس ال«أرسع هيوذا إىل  َ ِّالـسيد ب خليانـة ِّرتـُ لكـي ي, ليخـربه;»َ  ُثَدَهـذا احلـ. َاملـسيحَّ
ًجدا ًا كان قريب»ُاإلبالغ«  ُّدا جيعلنـا نعـَّ ممـ, فيـه التكـريسَّ وبصورة مريبة إىل الوقت الذي تم,َّ

ِّالـسيد بة من َّقرُمن الواضح أن هذا العمل الذي قامت به امرأة م. ْنيَوجود عالقة بني احلادثت َّ
درك مـا مل يكـن ُ أن نفهـم ونـ− اآلن −يمكننا .  أجراس اإلنذار بشكل رسميَعَرَ قد قَاملسيح
َّمتى: ً متاما يف اإلنجيلًاواضح ُّا كان تردَّ, أيَ ّده, يشري بأن ً ِّالسيد ُ  , االعـرتاف بـهَّ قـد تـمَاملسيحَّ

 )1(.رَنتظُ املَاملسيحوإعالنه عىل أنه 

 مـن ًا غامـضًا كان حيتوي نوعـ− العثور عىل دورق صغري َّ تم,1988ما يثري الفضول, يف عام 
ِوجالزيت مل يسبق أن   بشكل وقائي بأليـاف ًافَّغلُ يعود تارخيه إىل العهد اهلريودي, وكان م− مثله َدُ
ّعلامء اآلثار اعتقدوا بأنه قد .  قرب البحر امليت, العثور عليه عىل مقربة من قمرانَّالنخيل, وقد تم

   وكـان بـاهظ الـثمن , ألن تلك املنطقة كانت مشهورة بـه يف العـرص القـديم;يكون زيت البلسم
هذا الـدورق . ل لتكريس أفراد العائلة املالكةَستعمُ وكان ي− ضعف وزنه من الفضة − −ً أيضا −
ْالقدس إخفاؤه هناك عن َّتم −لربام  −  »بـديل«عمل يف قمران نفـسها لتكـريس ُاست −لربام  −, أو ُ

 ألن ;ملعبـد باّ عـىل اهـتامم هـامّح بأن شعب منطقة قمران حافظّوضُلفيفة املعبد ت: الكاهن األكرب
تي جيب ممارستها يف ذلـك اإلجراءات الصحيحة ال − ِّملُبالتفصيل امل −كامل اللفيفة كان تصف 

َّقدسُاملوقع امل َ. 
                                                           

َسارع إلخبار رئيس الكهنةُ يوذلك ما جعل هيوذا  )1( َ  .ُاملرتجم. َ
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ّ كام لو أنه مل يكن هنـاك مـا يكفـي مـن األلغـاز ًا, آخر عميقًا طريقة تكريسه أطلقت لغزَّلكن
ِّالسيد حول  ل جمموعة مـن املـسؤولني َبِ من قَّؤدُراسم قد تع املرء أن مثل هذا املَّقد يتوق. َاملسيحَّ

َكهنةالكبار, ربام  َ َّ ربام −, أو َ  »بديلة« أو جمموعة ,»رسمية«َّ عن السنهد ريم, سواء جمموعة نيلّثُ مم−ُ
ُالزيلوتمن  ْ ُالزيلوت من ٌّ كان أيْ إن; هذا,َّ ْ ِّالسيد ثون مع َّزالوا يتحدام َّ  . بعد حادثة الدينارَاملسيحَّ

ِّالسيد .  من أولئك األشخاصٌّ مل يكن هناك أي;ْكنول َّمتـى لروايـة ًطبقـا −  كـانَاملـسيحَّ َ −   
ّقد كرس  َّيوحنا والتي كانت كام ورد يف إنجيل −»امرأة «ل َبِمن ق −ببساطة  −ُ َ ْ مـريم مـن ) 3: 12 (ُ
 َّتـم«ر, الـذي ِ يف بيت كانت تشرتك فيه مع أختها وأخيها لعازَثَدَ وذلك األمر قد ح−بيت عنيا 
ل نظام يسوده الرجال, كان ذلك َبِويت من قُنَهَكي أو الكَلَيف تاريخ تثبيت العامد امل. ًراَّؤخُ م»إحياؤه
ِّالـسيد س ِّكـرُ وتًا,ت عامدِّثبُستها امرأة? امرأة كانت تَّمراسم التكريس ترأ:  مل يسبق له مثيلًاحادث َّ
ذلك النوع من املراسم الـذي تـرك أثـره  −بالضبط  −ما هو ? »رَنتظُ املَاملسيح«  إلعالنه كـَاملسيح

 َّذنب الذي حتجبه الغيوم املظلمة?ُالبسيط يف األناجيل كامل
لقـد كـان ذا أمهيـة . ّ حتى يومنا هذا, رغم أنه ال يمكـن إمهالـهَّفرسُيزال غري مام ُثَدَهذا احل

ًجـداار  معرفته واسعة االنتـش;ية, وبشكل واضحَاملسيحكبرية يف احلركة  , لدرجـة أنـه ال يمكـن َّ
 والتـي ,تزال باقيـةمـا التـي , يف وجوده يف تلك الـذكرياتَّاستمر. تَّالإزالته فيام بعد من السج

َّأصبحت تسم تزال ا مـ− ّعىل األقـل − وحتريفها, ولكنها , اختصارهاَّلقد تم. »اإلنجيلية«تبنا ُى كُ
 مريم − وة عىل ذلك, ما هو فضويل أن امرأةعال. ةَّفرسُ وغري م,موجودة, حتى وإن كانت غامضة

ً من املـرأة التـي كانـت أكثـر بـروزا ً بدال,ي هذا الدورّ هي التي كان عليها أن تؤد− من بيت عنيا
َّمريم املجدلية: بكثري يف حلقة التالميذ ْ َِ َ َ  أن مـريم ْ أيه; نفسالشخص −مها  − مل تكونا ْ إن;بالطبع. َ

َّمريم املجدلية −ة يف احلقيق −من بيت عنيا هي  ْ َِ َ َ  . نفسهاَ
 بالتأكيد كـان هنـاك تقليـد يـدمج ;ْ يبدو أنه موجود يف العهد اجلديد, ولكنْنيَمتييز بني االثنت

ِ معا, التقليد الذي وضْنيَاالثنت ُ . ل البابـا غريفـوري األولَبـِين أثناء القرن السادس مـن قِّ يف الدَعً
ًهامُة مل يعد مَّويُد للهالدليل ناقص عىل أية حال, وهذا التحدي    عـىل أيـة حـال.  بالنـسبة للفاتيكـانَّ

−تلك ليست هناية املسألة−  كام نحن سنر . 
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ًجدامثري  َ االحتامل الذي نرش−قنع ُ وم− َّ ِ  عنوانه ,1993 يف كتاب ملارجريت ستاربريد عام ُ
ُكام اكتشفنا, كل األعامل امل. »ةَّيِرَمْرَة املَّاملرأة واجلر« ِّللسيد ةَّهمّ  يف األيـام القليلـة التـي َاملسيح َّ

ِّب نفْلَّسبقت الص ِّالسيد حتى تكريس . وءة العهد القديمُبُ بموجب نْتَذُ  − ذاته ّدَبح − َاملسيحَّ
َّ الـذي تـم الت,ر اليهـوديَنتظـُسيح املَيمكن النظر إليه كتوافق مع االستقبال احلافـل للمـ ؤ ُّنبـَّ

َّمـريم املجدليـةا يمكننـا العثـور عـىل أصـول ّستاربريد تقرتح بأننـ. بمجيئه ْ َِ َ َ  يف إحـد هـذه َ
َميخـاتشري إىل نبي العهد القديم . وءاتُبُّالن ْ َ يـا بـرج القطيـع;َوأنـت«: َبَتـَالـذي ك) 8: 4 (ِ ُ,   

ِيا جبل بنت صهيون ِ َ ْ إليك يأيت احلك,َ ُ ْ ويعود املل,مَ   .» إىل مدينة أورشليمُك كام من قبلُ
هنا, مـع ذلـك, . ُهَ منه الراعي قطيعُ الذي قد حيرس, تعني املكان العايل»قطيعبرج ال«العبارة 

ْالقدستوراة ( لرتمجة الفاتيكان الرسمية ًطبقاو ِخلصني ُ يشري إىل امل»القطيع«. ُ تشري إىل أورشليم)ُ
ِّ تعز»جبل«إضافة اإلشارة إىل . هللا ْالقدس كان منطقة يف »جبل«ن إ حيث ;ز هذا التفسريُ ُ يقيم  كانُ

ْالقدسح توراة ِّوضُكام ت. فيها امللك  باللغـة العربيـة; »Migdal-eder« هـو »برج القطيع«: ًأيضا ُ
»MgdaI« ًجـدابشكل معقول  −ستاربريد تقرتح . »عظيم« تعني −ً أيضا −, ولكنها »برج« تعني َّ 
لكلمـة منـسوب إىل  من يكون أصل اً بدال»ّدليةْجَامل«لدينا أصول لقب  −يف هذه الكلمة  −ّأنه  −
َة تدعَلَتمُ بلدة حمِّأي , مريم من بيت عنيـا, ًا إن كان هذا التفسري صحيح;ُأخربكلمة . »جمدل«ى ُ
َر, كانت تعرَنتظُ املَاملسيح, زوجة »ةَّيِلَدْجَامل«م َيْرَ مْأي  .»م العظيمةَيْرَم«ف بـُ

َّبالطريقة نفسها التي تم ِّالسيد  فيها ترتيب دخول ّ ْالقدسإىل  َاملسيحَّ وءات أنبياء ُبُ لتحقيق نُ
وءة العهـد ُبـُ إىل ن−ً أيـضا −وصلنا ُ ت»ةَّليَدْجَامل«م َيْرَر, مَنتظُ املَاملسيحالعهد القديم حول جميء 

 .كية إىل إرسائيلَلَلطة املُّالقديم اليسوعية بإرجاع الس
ِّالسيد ّ بأن −  بالطبع– يف ذلك اقرتاح َ كرس كمَاملسيحَّ ِّ  !ل زوجتهَبِر من قَتظنُسيح مُ

دافعني عـن األولويـة ُهـذا جيعـل أولئـك املـ. هتا وسـلطتهاَّلسبب ما, هو أهنا كانت بقو
َكنيسةرية يف السلطة الرسولية يف الَكَّالذ بـشكل .  علـيهم أن خيـافوه, حيصلون عىل لغـز آخـرَ

ِّالسيد ك ُّ السلطة يف حتر;واضح  . ور من التالميذُكُّلذل −بشكل كامل  −َّولة ُ مل تكن خمَاملسيحَّ
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ُ االقرتاح بأن هذه املراسم التكريسية متَّما هي النتائج? تم َّمقدسـ ًال زواجِّثّ َ ا  هـذَّولكـن. ًاُ
ِّة من ميزات التقاليد الرسالتكريس مل يكن ميز: غري حمتمل ة من بالد ما وكذلك مل يكن ميز. ةَّيِّ
 −فقـط  −, كان هناك )فلسطني اليوم(ة  عن اليهوديَناهيك. »Mesopotamian«ن ْيَبني النهر

َّقدسُ والتي فيها التكريس بالزيت امل,تقليد سابق وحيد يف املنطقة ً كان أمرا هاما, وكان ذلـك َ ًّ
َكهنة تكريس الُّهناك كان يتم. يف مرص القديمة َ َّقدسُب الزيت املْكَ بسَ  . عىل رؤوسهمَ

النـصوص .  هـذا أمـر مـستحيل إنكـاره.ئ لألحداثِّ العهد اجلديد هو تأريخ سي;بالتأكيد
َّ وحمرفة,زةِّتحيُم وصـل إىل ُ ومتناقضة, من املحتمل أن إعادة حتليـل العهـد اجلديـد سي, وناقصة,ُ

 يف هذه احلالة يمكننا ,ةَّز بشدِّتحيُي دوغاميت مَمسيحم أساطري ْالنقطة التي لن يبقى فيها منه إال عل
  ع الـرضائب إىل القيـرص هـي ْفـَ كـان يـدعم دَاملـسيحِّيد َّالس بأن الرواية التي تقول بأن ّأن نشك

 ّبأنه مل يكن هناك أي −غري اليهود  −ية الرومان َاملسيحعتنقي ُإضافة الحقة لطمأنة م −ببساطة  −
 . للسلطة الرومانيةًا سياسيًاهتديد − ًأبدا −ّين اجلديد, وبأنه مل يكن ِّخطر سيايس حول الد

َننا قبلنا بأن هذه القمن الناحية األخر, لو أ ص حتتوي عىل بعض مـن التـاريخ, مهـام َصّ
ة ضـمن َّبقيـت حيـ −ّلـربام  − التـي ,كانت درجة حتريفه, فإننا نحتاج إىل معرفة تلك احلقائق

ْالرص نيـون أنفـسهم, َثَون الوخـِّؤرُكام هو مذكور يف وقت سابق, امل. )1(ح األسطوري الالحقَّ
   األصـغر, وكـام هـو متنـاثر يف معلومـاهتم, يـذكرون  وبلينيـوس, تاسـيتوس;ّبشكل خاص

ِر اليهودي صلَنتظُ املَاملسيحّ بأن −دون ِّؤكُ وبقيامهم بذلك هم ي−  أثناء الفرتة التي كان فيها َبُ
ِّ متركـزت وسـميت  من ذلك, أن حركة دينيـةَّ ملنطقة اليهودية, واألكثرًبيالطس البنطي حاكام ُ

 . لتحديد, ونشأت عند هناية القرن األول بعد امليالدر باَنتظُ املَاملسيحبعد هذا 
   ;ْ علينا أن نعرتف أنه يوجد هناك بعض التـاريخ الـصحيح يف األناجيـل, ولكـن;ولذلك

 !ما مقدار ذلك التاريخ الصحيح فيها?
عـىل املنظـور الـذي  −يف النهايـة  − كيف نحكم عىل مد حقيقة األناجيل التـي تعتمـد 

  !?جيلمناه لتلك األناَّقد
                                                           

َيقص  )1(  .ُاملرتجم. د به العهد اجلديدُ
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  . ةَّهمـُ جـاءت حقيقـة أن تلـك التـضاربات املوجـودة يف األناجيـل أصـبحت م;من هنا
 . ّأحد تلك التضاربات هو حاسم بشكل خاص

ِّالسيد ّذكرنا بأن  َ مل يكرس إال بعد يومَاملسيحَّ َّ ْالقـدس من دخولـه إىل ْنيُ  يف بيـت − , عنـدماُ
َم شقيقة لعازر بدَيْرَ قامت م− عنيا وهكـذا, عنـدما . اردينَّم النـَهْرَيت الباهظ الثمن, منه بالزْهِ

ُالسيددخل  ِّ ُاملسيح َّ َالقدس َ ْ  −رغم ذلـك  −, مل يكن »نتظرُ املَاملسيح« حلضور عيد الفصح بصفته ُ
 .  الذي مل يكن قد أتى بعد− »رَنتظُ املَاملسيح«عند دخوله   هو مل يكن, بشكل تقنيْ أيًا;َّكرسُم

َّيوحن إنجيل َّلكن َ ْ ًجـداّيروي لنا قصة خمتلفة ) 3−1: 12 (اُ ِّالـسيد يف تلـك الروايـة, . َّ  َاملـسيحَّ
ِّكر ْالقدسة أيام من عيد الفصح, قبل دخوله إىل َّ قبل ستَسُ َّيوحنا يف إنجيل ;لذا. ُ َ ْ , عنـدما دخـل ُ

ُالسيد ِّ ُاملسيح َّ َالقدس َ ْ قبال احلافـل كـان , ذلـك االسـت»رَنتظـُ املَاملـسيح« استقباله عـىل أنـه َّ وتم,ُ
َّقدسُن املْهَّى التكريس والدَّ ألنه كان قد تلقًا;صحيح َّيوحنـاُن الذي خيرب احلقيقة? َم. َ َ ْ عاة ُّ أم الـدُ
ّ ما يمكننا قوله هو أن قـصة ُّكل. ن الثالثة? نحن ال نستطيع اإلخبارواآلخر َّيوحنـاّ َ ْ  معقولـة عـن ُ

ْالقدسنترص إىل ُدخول امل وبـشكل . إهنا قصة أكثر معقوليـة. األناجيل األخر بطريقة مل تذكرها ُ
َّيوحنامثري لالنتباه,  َ ْ  .ِز لنا املرأة التي قامت بالتكريس عىل أهنا مريم, أخت لعازرَّوحده الذي مي ُ

ل أن ُّصعب ختيـالـلـيس مـن : نحتاج إللقاء نظرة أبعد إىل الفرضـية التـي نطرحهـا هنـا
ُالزيلوت ْ ِ الذين أغض− َّ ِّالسيد وا بقبول ُبُ  وبرفـضه ,»رَنتظـُ املَاملـسيح« بـالتكريس كأنـه َاملسيحَّ

َّالبدكان . ة للقضاء عىل سلطته قد بارشوا بعملية رئيس−  دور سيايسِّالالحق ألي  علـيهم أن ُ
ِّالسيد صوا من َّيتخل  ربـام أخـوه يعقـوب, −م ْكُن زعيم أكثر طاعة من احلَّ لكي يتمك;َاملسيحَّ

ِّالسيد  بعد إزالة ;بالتأكيد. وتُلْيَّعات السياسية للزُّطلَّكثر مع التالذي كان عىل توافق أ  َاملسيحَّ
ْالقدس يف َّيَاملسيح َّ اليهوديَمن املشهد, كان يعقوب سيقود الشعب ُ. 

ُالزيلوتّ ليس من الصعب أن نفرتض بأن ;ًأيضا ْ ِّللسيد َروا املكيدةَّ هم الذين دبَّ  ,َاملـسيح َّ
لقـد . احلصول عىل شـهيد − ّعىل األقل −م احلصول عىل زعيم, فبإمكاهنم  مل يكن بإمكاهنْإن

ُاملسيحعرف   ومن املثري لالهتامم أن الرجل الذي ورد اسـمه ,سيخونونه −د ّمن املؤك −ّ بأهنم َ
ُالزيلـوتمـن  − ّبـال شـك − كـان −  هيـوذا االسـخريوطي− كخائن ْ رجـال ( الـسيكاريني َّ
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ِّللسيد ًانه كان خائنيمكننا أن نقرتح بأ). اخلناجر . وتُلـْيَّ بالنسبة للزًا ولكنه كان وطني,َاملسيح َّ
ِّالسيد وأشار إىل . لقد عمل ما أرادوه .  الذين جاءوا لالعتقال,نوحَّسلُاس املَّرُ لرياه احلَاملسيحَّ

ِوعندما اعتق ِّالسيد  يكشف ;هبذا. )1(ُ يف حديقة اجلثامنيةَلُ تـب صادفة كاُ وكـذلك مـ− َاملـسيحَّ
َّمتىإنجيل   .ّ بأنه كان يعرف باحلقيقة السياسية لذلك الزمان− َ
َّانة الصدوقية ترغب بأن تتخلَهَ كانت الكْإن ّ ْ ِّالسيد ص من َُّ سيح َ ألهنـم رأوه كمـ;َاملـسيحَّ

ْ وبأنــه هتديــد لقــوهتم, وإن,رَنتظــُم ُالزيلــوت كــان ّ ْ أرادوا أن  − وألســباب خمتلفــة ,ً أيــضا− َّ
ِّسيد الصوا من َّيتخل َّالبد كلمة من هذا القبيل ;ً, إذاَاملسيحَّ وهذا .  أهنا قد وصلت إىل بيالطسُ

ًجداالنبأ كان قد وضعه يف موقف صعب  َّ اليهوديـة, ل رومـا الرسـمي يفِّبيالطس كـان ممثـ. َّ
رغم ذلك, كـان هنـاك . ع الرضيبة للقيرصْفَضهم لدْفَ مع اليهود كان روخالف روما الرئيس

كيف بإمكان بيالطس . ع الرضيبةْفَ يأمر شعبه بد− ّ امللك الرشعي ال أقل−آنذاك قائد لليهود 
َّ الذي كان يدعم السياسة الرومانية? بيالطس بنفسه سيت, هذا الرجلَ مثلَأن حياكم هم بإمهال ُ
 . كهذاًاِّؤيدُ هو أدان مْ إن,الواجب

ِّالسيل ْتَ كانوا هيتفون بق»اليهود«العهد اجلديد يذكر أن  وهـذا الـذنب الظـاهر . َاملـسيحد َّ
ِمل يقر مـن قو ,ه اليهود التصق هبم آلالف السننيالذي اقرتف ّ  ومل ,ّل الفاتيكـان بأنـه احتيـالَبـُ

َينتز , هـم مل ًا واضح− اآلن − كام جيب أن يكون ;ْولكن. 1960ع من التعاليم حتى أواخر عام ُ
ًعموما »اليهود«يكونوا  ُ ِّالسيد ام  الذين دعوا إىل توقيف وإعدُ ُالزيلوت, بل َاملسيحَّ ْ ن, و الفدائيَّ

يف . وكهم ألهـدافهم الـسياسيةُلـُوا بأحـد مُّهنـم ضـحإ وحتى ,أولئك الذين كرهوا الرومان
ِّالسيناريو الذي قد للمحافظة عىل الـسالم : ةَّيِّم هنا, بيالطس كان سيجد نفسه يف معضلة جدُ

َّالبدكان  ب ِّسبُ لرومـا بـل كـان وجـوده يـًداّؤيـُ مل يكن مًادي عليه أن حياكم ويدين ويعدم هيوُ

                                                           
ًعىل مـشارف القـدس قـديام −مبارشة  − الذي يقع ,بستان زيتون تقع عىل جبل الزيتون  )1( ْ ِّسـأل الـسيد . ُاملـرتجم. ُ َّ

ُعىل لص خرجت َأ«): غة اليونانية األصليةُّكام ورد بالل(َاملسيح  ٍّ ِ َّمتى » يوف وعيص لتأخذوين?م بسَ كلمة ) (55: 26(َ
َالتي وردت يقص» ّلص« ُد هبا الزيلوتُ ْ ّ برتمجة أخر للنصْ أي;َّ َعـىل فـرد مـن  َأ«:  اليوناين تكون العبارة كالتـايلُ

ُالزيلوت خرجت ُ ْ  .ُاملرتجم. »…مَّ
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ُالزيلوت والنريان التي أطلقها ,ّالفوىض العامة ْ احتـاج بـيالطس إىل أن حيـاول . نو الـساخطَّ
 .إىل صفقة −ة ّبشد −املستحيل يف هذه املسألة; كان حيتاج 
َالـسيدّبأنه سـيحاكم : وأقرتح أن الصفقة كانت كالتايل ِّ َاملـسيح َّ ينـه كثـائر سـيايس,  ويد,َ

ُالزيلوت وهكذا يسرتيض ْ هذا كان أسوأ ما قد حيصل . ّ, الذين هددوا بفوىض واسعة االنتشارَّ
ًخصوصالبيالطس, و ُ سـيفقد احـرتام  − حـصلت فـوىض عامـة ْإن −ّ بأنـه ًادركُ أنه كـان مـُ

َالـسيد بام أنـه أدان ;ْولكن. السلطات الرومانية ِّ َاملـسيح َّ َّالبـد كـان َ م ْكـُن يواصـل احل عليـه أُ
َاملسيحب, ولكنه مل يكن بإمكانه أن جيرؤ عىل إخبار روما بأن ْلَّاملطلوب بالص . ً قد مـات فعـالَ

ِّالسيد لذلك اختذ بيالطس خطوات لضامن بقاء   ,َّم مع عضو من السنهد ريـمَّتكل. ًاّ حيَاملسيحَّ
ِّللسيدومع صديق ثري  ُيوسف, َاملسيح َّ  .)1( من الرامةُ

ِّالسيد بقي  −ًمتاما  −ب? كيف ْلَّ تزييف الصَّني, كيف تمبشكل تق ًا? هـل كـان َّ حيَاملسيحَّ
  ب?ْلَّب مهام كانت املدة الزمنية للصْلَّمن املحتمل النجاة من الص

ًجدا ًااإلجراء كان بسيط.  حتى املوتًا بقدر ما كان تعذيبًاب مل يكن إعدامْلَّالص ّالضحية : َّ
َترب َّط, تعلُ . ه عىل قاعدة خشبية يف أسفل الصليبْيَمَ تثبيت قدُّعوارض خشبية, بينام يتمق عىل ُ

ِ بالقاعدة اخلشبية, بالرغم من أنه وج−ً أيضا −ُتربطان  −عادة  −قدماه  مثال  − ّعىل األقل − َدُ
ِواحد كش ّل علامء اآلثار يظهر بأن مسامرَبِ عنه من قَفُ وزن اجلسم .  كاحلِّ قد يوضع عىل كلًاُ

ًجدا ًاس صعبُّق جيعل التنفَّعلامل ع اجلـسم ْفـَبواسـطة ر −فقـط  −م بـه ُّحكَّ التَّ ويمكن أن يتم,َّ
 ;يف النهايـة.  وذلـك لتخفيـف الـضغط عـىل الـصدر,ْنيَمَدَ باستخدام القـ,بثبات إىل األعىل

عنـدما حيـدث ذلـك, . عْفَّبان عـىل القـدرة يف االسـتمرار بالـدَّ التعب والضعف يتغل,بالطبع
 يمـوت الـشخص ; وبالتـايل,ًس مـستحيالُّ وسيـصبح التـنف,هبط ثقـل اجلـسم لألسـفلسي

َهذا يفرت.  باالختناقباملصلو  .ض أنه يستغرق حوايل ثالثة أيامُ

                                                           
بالعربيـة  −الرامـة تعنـي . من أورشليم كلم إىل الشامل الغريب 40 وهي مدينة تبعد , من الرامةْيوسف الرامي; أي  )1(

 .ُاملرتجم). ْنيَتَّأو القم(رمتايم صوفيم : −ًحرفيا
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 كانـت −شون يمكن أن جييئوا بمثل هـذا التعريـف ّتوحُ فقط الرومان امل−كنوع من الرمحة 
ُ الضحية تكرسان يف أغلب األحياناساق ْأية قوة عىل مح −ًمطلقا  − تفقد ; وبالتايل,ّ َ ّ ا َّ مم,ل اجلسمّ
يمكننا أن نر هذا . ًخمتنقا −برسعة  − ويموت الضحية ,ي إىل سقوط وزن اجلسم لألسفلّيؤد

َّيوحنايذكر . يف العهد اجلديد َ ْ ّ بأن سـيقان اللـُ ِن صـلْيَ اللـذْنيَّصّ ِّالـسيد ا إىل جـوار َبُ  قـد َاملـسيحَّ
َكرس ِ ِّالسيد  ْيَ ساقْرسَا جاء دور ك عندم;ْ, ولكنْتُ َّيوحنا »ًوجدوه ميتا«, َاملسيحَّ َ ْ ُ) 19 :31−33.( 

. ّب, ولكـن النجـاة  مل تكـن مـستحيلةْلَّ مـن الـصعب النجـاة مـن الـص;بشكل واضح
ع لثالثة من زمالئه السابقني كانوا بني جمموعـة َّ يروي بأنه تشف−  عىل سبيل املثال− جوزيفس

َّذهب إىل تيطس يسأله الرمحة فيهم, ويناشده بأن يـتم. صلوبنيكبرية من األرس امل .  إنـزاهلمَ
ُتيطس وافق, والرجال الثالثة أنزلوا عن الصليب حرتفـة, ُة املّيـّبّعىل الرغم مـن الرعايـة الط. َ

 .ً الثالث بقي حياَّاثنان منهام ماتا, لكن
ِّالسيد هل من املمكن أن    قيـد احليـاة يف تقريـر قـد نجـا كـذلك الـذي بقـي عـىلَاملسيحَّ

 جوزيفس?
   ذلـك يمكـن تفـسريه َّ يقول بأهنم مل يصلبوه, ولكـنالقرآن.  ذلكالتعاليم اإلسالمية تقول 
ًجدا ًارّجاء متأخ القرآن َّولكن. بوا بموته عىل الصليبَّ بأهنم مل يتسب−ً أيضا − بـال  −رغم أنـه (, َّ

و أكثر عالقة بموضوعنا هو رواية آيرينيوس ربام ما ه. )1()استعمل وثائق وتعاليم سابقة − ّشك
ح ِّوضـُيف أواخر القرن الثاين; يف شكو حول اعتقادات باسيليدس وهو غنوسطي مرصي, وي

ُبأن هذا الزنديق ي ِّالسيد م الناس بأن ِّعلّ ْ كان قد استبَاملسيحَّ َجلجثـةل أثناء الرحلـة إىل ِدُ ُ ّ وبـأن ,ُ
ِّالسيد ً, وقد مات بدال عن )Cyrene«)2«ِهذا البديل كان سمعان من قورينة   .َاملسيحَّ

ِّالسيد  لو أن ;ْلكن ْ بقي حيا من دون أن يستبَاملسيحَّ َ ُ  !ل, فكيف حصل ذلك?َدً
                                                           

ْهذا وفقا للرأي الشخيص االفرتايض للكاتب, ولكن  )1( نا يعلم أن القرآن هو وحي إهلي, ولو أن القـرآن اعتمـد ّ كل;ً
َبأن املسيح مل يصل −ًمثال  −عىل وثائق قديمة تقول  ُ ُشهد هبا الكاتب إذا? ملاذا ال توجد وثائق مب, فلام مل يستَ دة ّؤكً

ْغري القرآن تثبت أنه مل يص ُ َب حتاول أن تثبت ما ورد يف القـرآن بـأن املـسيح ُتُ هذا الكتاب وأمثاله من الكّب? كلَلُ ُ  
ْمل يص  .ُاملرتجم. بَلُ

ْ عىل بع− اآلن −مدينة قديمة يف ليبيا, األطالل تقع   )2(  .ُاملرتجم. شامل رشق بنغازيً كلم تقريبا 225د ُ
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ِّالسيد ّ بأن »مؤامرة عيد الفصح« يقرتح الكاتب هيو سكونفيلد يف كتابه  ِّ قد خدرَاملسيحَّ ُ, 
هـذه .  إنعاشه فيام بعد, بعـد أن تـم إنزالـه يمكن;ْ ولكن,ًبدا ساكنا عىل الصليب وكأنه ميت

ًليست فكرة غريبة عىل اإلطالق, وقد تلقت مجهـورا مؤيـدا عـىل سـبيل املثـال, يف برنـامج . ً
ِّالسيد هل « بعنوان 2004 عام »يب يب يس«ُب أذيع يف قناة الـْلَّتلفزيوين عن الص  » مات?َاملسيحَّ

ِّالسيد ّ اقرتح بأن −  كام أشارت− أشارت إلني باجلز إىل كتاب سكونفيلد, الذي كان « َاملسيحَّ
ِقد خدر عىل الصليب; وبأنه أنز ُ ّ ِّ  ولذلك فهموا من املمكن ,َّجدار ِّ عن الصليب يف وقت مبكَلُ

ًجدا  .»بالتأكيد ممكن«, واختتمت احلديث بأن ذلك »ًاَّ بقي حيه أنَّ
ِّهناك حادثة فضولية سج ِّالسيد بينام كان : ح هذه الفرضيةِّوضُ والتي قد ت, يف األناجيلْتَلُ َّ

 عـىل هنايـة تّوإسفنجة منقوعـة باخلـل وضـع. ًاّ عىل الصليب اشتكى بأنه كان عطشانَاملسيح
َ وقدم,قصبة طويلة ِّ ِّالسيد ً بدال من إنعاش ;ْلكن.  لهْتُ , ذلـك الـرشاب الـذي كـان يف َاملسيحَّ

ّ وتقرتح بأن اإلسـفنجة مل ,ة فعل فضوليةَّهذه رد. موته −عىل ما يبدو  −بت َّتلك اإلسفنجة سب
ِّالـسيد ُ الذي هو مادة كان جيب أن تنعش −ّتكن منقوعة باخلل   −بـاألحر  − بـل − َاملـسيحَّ

ذلـك  −فقـط  −وكـان هنـاك . ًر مـثالِّدُ كعقار خم−كانت منقوعة بيشء ما جعله يفقد الوعي 
 .سط يف الرشق األوًارّتوفُرة مّخدُالنوع من العقاقري امل

ّ ومـن مركبـات األخـر مثـل )1(ّ بأن اإلسفنجة املنقوعة يف خلـيط مـن األفيـونًاكان معروف
ّالبالدونة ّ ّتشك, )3(واحلشيشة, )2(َ َإسفنجات كهذه كانت تنق. ًا قويًال خمدرُ ّع يف ذلـك اخللـيط, ثـم ُ

َّجتف ىل سـبيل  للجراحة, ع−وعندما كان من الرضوري استخدامها للتخدير .  أو النقل,ف للخزنُ
َ كانت اإلسفنجة تنق−املثال  ع عـىل َوضـُ ت, وبعـد ذلـك,ّع باملاء لتنشيط املواد املخـدرة التـي فيهـاُ
َنظرا لو. ًي إىل فقدان الوعي فوراّا يؤدَّ, مم والفم,األنف ف األحـداث عـىل الـصليب واملـوت ْصـً

ِّللسيدالظاهري الرسيع   سبب ذلك املوت الظاهري هو ّ بأنً معقوالًا, يبدو أن هناك اقرتاحَاملسيح َّ

                                                           
ُخمدر ي: األفيون  )1(  .ُاملرتجم. ج من اخلشخاشَستخرّ
ّالبالدونة  )2( ّ  .ُاملرتجم. نْسُ احلّحشيشة ست: َ
َّالقنب اهلندي  )3(  .ُاملرتجم. ِ
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َّاملدبر«ب ْلَّمهام كان درجة العناية يف تنفيذ الص. ّاستعامل إسفنج خمدر كهذا ب الـذي أراد ْلَّالـص (»ُ
ِّالسيد احلفاظ عىل حياة  بها ّسبُر تـأثري الـصدمة الكبـرية التـي قـد تـُّ, إال أنه ال يمكن تصو)َاملسيحَّ

 يشء, ّر عـن كـلَظـَ النِّضَبغـ. ً كان ذلك متثيالْى وإن حت,عملية التمثيل عىل الشخص املصلوب
ا يزيـد فرصـة َّ ممـ,واإلغامء يعني ختفيض تأثري الصدمة. ًوعقليا ,ًياؤملة, جسدُب كان جتربة مْلَّالص

َّ ربام −النجاة, لذلك   .ًأيضا بذاك اخلصوص ُأخرّ كان للمخدر منفعة −ُ
َّيوحنايذكر إنجيل : رَظَّهناك بعض النقاط األخر التي تلفت الن َ ْ ِ طعًا رحمَّ بأنُ  يف جنب َنُ

ِّالسيد   مـن ْنيَ يمكننا أن نـستنتج شـيئ,لو أخذنا املعنى الظاهري. رج منه خ وبأن الدم,َاملسيحَّ
َ أن الرمح مل يطع;ًأوال: هذه املالحظة ِّ مل يكن يشك; وبالتايل, أو يف القلب,ن يف الرأسُ ًل خطرا ُ

َّيا, إنوثان.  عىل احلياةًافوري ِّالسيد  يبدو أنه إشارة إىل أن ق الدمُّ تدفً ًزال حيا ماَاملسيحَّ ّ. 
ِّالسيد هو إنزال  −ًإذا  − ما بقي ُّكل    إال أنـه يف , وهو كـام يبـدو ميـت− عن الصليب َاملسيحَّ

ِ حيث وج;ّذه إىل قرب خاصْخَ وأ−فاقد للوعي  −احلقيقة  −  ;بعد ذلك. ت األدوية إلنعاشهَدُ
َلوقـا: فه يف اإلنجيلْصَ وَّما تم −بالضبط  −وهذا . بعاده عن املشهد إَّتم ُمـرقس و,)53: 23 (ُ ْ َ 

ِّالسيد خيربان أن ) 46: 15( َّمتـى.  يف قرب جديد يف مكان قريـبَعِضُ وَاملسيحَّ يـضيف ) 6: 27 (َ
ُيوسفالقرب كان يملكه ّبأن  َّيوحنا. رِّؤثُ من الراما, الرجل الغني واملُ َ ْ ًدائام  −الذي ) 41−42: 19 (ُ
 يضيف بأنه كـان هنـاك حديقـة حـول هـذا القـرب, ,يعطينا العديد من التفاصيل اإلضافية −

ّإىل أن احلديقة كانت خاصة, ربام  −ًيا ضمن −ويشري  ُيوسف ل−ً أيضا −ّ  . من الراماُ
َّيوحناّيشدد  َ ْ ِّالسيد ّ بأن −ً أيضا − ُ ّثم, يف . لقرب اجلديد يف هذا اَعِضُ وو,ُ أنزل برسعةَاملسيحَّ

ــضولية  ًجــداإضــافة ف ــأن َّ ــذكر ب ُيوســفّ, ي ــدعُ ــه ي ــل ل ــا وزمي َ مــن الرام ى نيقوديمــوس ُ
»Nicodemus«ًجداة كبرية َّيِّ وجلبا معهام كم,ّ زارا القرب أثناء الليل  : من التوابلَّ

َّيوحنـا »ئة درهـم وزنه نحو م, والعودّرُخليط من امل« َ ْ   كـن صـحيح أن ذلـك يم). 39: 19 (ُ
تلـك . ً يمكن أن يكون هناك تفسري آخر معقـول أيـضا;ْل كعطر, ولكنَمْستعُأن ي −ببساطة  −

َر كان يـستعمُ نبات امل,ّ بشكل خاص;ّيّ كان هلا استعامل طبّاملواد   . اعد إليقـاف النـزفل كمـسُّ
ــوعْيَذَوال واحــد مــن هــ َ مــن التوابــل كــان يعــرْنيَن الن ــه دور يف تعطــري اجلُ ــأن ل   . ثــثُف ب
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ُمرقس ْ َلوقا و)1: 16 (َ , فقـد أضـافا ًأيضاهلذا املوضوع  −بشكل غري مبارش  −ها َّنو) 56: 23 (ُ
َّمريم املجدلية −ّة أن نسوة ّإىل القص ْ َِ َ َ  , معهـامَ واحلنـوطَا الطيـبَتـَبَلَ ج− »ّأم يعقوب«م َيْرَ وم,َ

 .ّعندما زارتا القرب بعد انتهاء السبت
ِّالسيد ن  أ−ً أيضا −ا يثري الفضول َّمم  وقرب, واألخري , بجانب حديقةَبِلُ كان قد صَاملسيحَّ

ُيوسـفكان يملكـه  − ّعىل األقل −   ن ذلـك إ يمكننـا القـول ; تقـديرّعـىل أقـل.  مـن الرامـاُ
−  ًخاصا أيضا −  ذاتهّدَبح −ب ْلَّهل يمكن أن يكون الص. أمر مريح −باألحر ً ربـام لكـي . ّ
َلوقا. ا كان حيصل السيطرة عىل الشهود عىل مَّتتم ُخيربنا بأن احلشود كانـت تراقـب ) 49: 23 (ُ ّ
َجلجثـة أحـداث ُفْصَيف الواقع, و. َّربام تم إبعادهم عن املوقع. دْعُعن ب ُ ّ يقـرتح بـأن موقـع ُ
ْيف وادي قدرون  −يف احلقيقة  −ب كان ْلَّالص َ»Kidron«)1(; حيث يوجد هناك الكثري من بقايا 

ِّوحيث حد ,القبور إىل يومنا هذا , التـي »Gethsemane« مكان حديقة جتـسيامين −ً أيضا −د ُ
ِّالسيد ّكانت احلديقة اخلاصة التي تعود لشخص كان يعرفه  −ّلربام  −  .َاملسيحَّ

ُمـرقسيف إنجيل :  أمر غريب علينا مالحظته−ً أيضا − هناك ;ْلكن ْ ُيوسـف, َ  مـن الرامـا ُ
ِّلـسيد ا َ وطلب منه جسد, بأنه زار بيالطسَفِصُو ِّالـسيد  كـان ْيـسأل بـيالطس إن. َاملـسيحَّ َّ

ّ عندما أخرب بأنه أَفاجُ ويًا, ميتَاملسيح ًجدا ًاكذلك, موته يبدو رسيع −يف احلقيقة  −ُ  بالنـسبة إىل َّ
ِّالسيد  بام أن ;ْولكن. بيالطس ُيوسـف, بيالطس سـمح لًا كان ميتَاملسيحَّ لـو .  بـإنزال اجلـسدُ

ُيوسـفعندما يطلـب : ةّين األصيل, سنالحظ نقطة مهمّنظرنا إىل النص اليونا  مـن بـيالطس ُ
ِّالسيد  َجسد ْ, الكلمة التي استعَاملسيحَّ يف اليونانية ذلك . »soma« للتعبري عن اجلسد هي ْتَلِمُ
ُيوسـفعندما يوافق بيالطس عـىل إمكانيـة إنـزال .  عىل اجلسد احليُّيدل  للجـسد مـن عـىل ُ

ُمـرقس »ptoma«لها للداللة عـىل اجلـسد هـي الصليب, الكلمة التي استعم ْ َ) 15 :43−45 .(
ُمـرقسّ الـنص اليونـاين إلنجيـل ;ُأخـربكلمـة .  أو جيفة,ّ جثةْ أي;هذا يعني اجلسد امليت ْ َ 

                                                           
َستي م«وادي   )1( . م1967عـام  )إرسائيـل(ه ْتَّخلف اجلدار الرشقي ملدينة أورشليم القديمة, احتل −ًمتاما  −يقع » مَيْرّ

 .ُاملرتجم
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ُيوسفّح بأنه بينام يطلب ّوضُي ِّللسيدّ احلصول عىل اجلسد احلي ُ , يمنحه بيالطس مـا كـان َاملسيح َّ
ِّالسيد  نجاة. ّيعتقد بأنه كان جثة  .يف الرواية اإلنجيلية الفعلية −ًمتاما  −َّوضحة هناك ُ مَاملسيحَّ

ًجـدافي تلك احلقيقة, لـربام كـان مـن الـسهل ُلو أن كاتب هذا اإلنجيل رغب بأن خي  أن َّ
ُيوسف  أن يكون عندهاْ أي;ْنيَلحالتلكلمة واحدة  −ببساطة  −يستعمل  ّ وبـيالطس يـتكلامن ُ

ْ الكاتب فضل أنَّلكن. »ةّجث« ْ أي;»ptoma«عن  هل من املمكن .  عىل كلمة واحدةَّ ال يستقرَّ
ًجـدا ألن تلك احلقيقة كانت مشهورة َثَدَأن ذلك ح ن مـن َّ لدرجـة أن الكاتـب لـن يـتمك,َّ

 التالعب هبا? ذلك جيب أن ينتظر ترمجة العهد اجلديد من اليونانية َّ تمْاإلفالت من العقاب إن
ْاستع) ةّجث (»corpus« كلمة »Vulgate« يف التوراة الالتينية :إىل اللغة الالتينية ل َبـِ من قْتَلِمُ

ُيوسفبيالطس و  يف آن »ةّجثـ« و ,»ًا حيًاجسد«يعني بالالتينية  −ببساطة  − من الرامة, وهذا ُ
 .ُب أكملْلَّ الصِّاختفاء رس. واحد

ً بعيدا عن العقيـدة ,ًى جانباَّلتغيري طفيف للمنظور, وأن نتنح −فقط  −مرة ثانية, حيتاج األمر 
ِّللسيدب بصورة جديدة, لنر كيف أمكن ْلَّن من رؤية الصَّالالهوتية, لنتمك  . أن ينجوَاملسيح َّ

ِّالسيد  هكذا قال ,»ما مملكتي من هذا العامل«  , لبـيالطس البنطـي أثنـاء اسـتجوابهَاملسيحَّ
َّيوحنا َ ْ ِّالسيد ). 36: 18 (ُ هـذا . »كانت مملكتي من العامل, لدافع عني أتباعيلو «: حَّ وضَاملسيحَّ

ت إىل إغـضاب َّأهنـا أد −ّلربام من املؤكد  −ع الرضائب, والتي ْفَبيان آخر, كتلك النصيحة لد
ُالزيلوت ْ  .دينِّتشدُ املَّ
َّا? وما هو أكثر فضوال, أين تعلَّ حق هذا ما الذي يعنيه;ْلكن ً ًجـدام هذه النظرة التـي ختتلـف ً َّ 
 وعن معارصيه?  ,ًيا والنشطاء سياس,الئهعن زم

ِّالسيد   ألن اجلليل كـان الوسـط الـذي يعـيش فيـه ;م مهنته يف اجلليلَّ ال يمكن أنه تعلَاملسيحَّ
ُالزيلوت ْ ُالزيلوت ألن ;َّ ْ َوصا لتحقيق القدر الـذي ُصُ وتعليمه, وخ, كانوا سيسيطرون عىل تدريبهَّ ً

 ,َّكـان قـد أقـر بـذلك املنظـور البـاطني −ورغم كل يشء  ,لسبب ما −وحتى لو أنه . طوا لهَّخط
ُالزيلـوته مـن ومـّعلُ م;بـات الرومانيـة, عنـدهاّتطلُوالنظرة السياسية التي متاشت مـع امل ْ  كـانوا َّ

ْالقدس سيمنعونه من دخول ; وبالتايل,سيعرفون بذلك التغيري يف آرائه  .رَنتظُ املَاملسيح بصفة ُ
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ِّالسيّيقرتح بأن  هّكلذلك    ة مل تـشتمل ّ خطـ,تـه اخلاصـةّ كان يعمل بموجـب خطَاملسيحد َّ
ُالزيلـوتّد عىل أن ّهنا تؤكإ بل ,بة منهَّقرُل امرأة مَبِر من قَنتظُسيح مَعىل تكريسه كم −فقط  − ْ َّ 

ًجدا ًارِّ إال بعد أن كان الوقت متأخ,وا بحقيقة األمرّمل يشك ّأن نستنتج بأن  −ًإذا  −جيب علينا . َّ
ِّالسي  .م مهنته يف مكان آخرَّ تعلَاملسيحد َّ

ًجدادليل يمكن معرفته يف ترصيح فضويل  ِّللسيد َّ ِ ذكـَاملـسيح َّ : يقـول.  يف أحـد األناجيـلَرُ
َلوقا »ًه منرياّ كلَ سليمة, كان جسدكَ كانت عينكْفإن. ْنيَرساج اجلسد هو الع« ُ) 11 :34.( 

 العهـد اجلديـد; وال يوجـد يف تعلـيامت  ال يوجد مثلـه يف,هذه نوع من الروحانية الصافية
ُالزيلوت ْ ذلـك . َّان اليهوديـةَّكُهذا فريـد يف بيئـة سـ.  التي وجدناها يف خمطوطات البحر امليت,َّ

ِّالسيد ربنا عىل استنتاج أن ُجي كان يمتلك . َّ قد تعلم يف مكان آخر−  جاز التعبريْ إن−  كانَاملسيحَّ
َّقدسُور املُّالن«جتربة   .  األجيالّي أبلغ عنها الصوفيون عرب كل الت,»َ

دور حول حقيقـة يي ذإنه املدار ذاته ال.  ألنه أمر حاسم;م هذا الترصيح بشكل أكربْهَنحتاج لف
ِّالسيد  ِّالسيد أن نفهم  −آنذاك  −م هذا الترصيح, يمكن ْهَا من فَّنَّ متكْإن. َاملسيحَّ ; يمكننـا أن َاملـسيحَّ

ُيلوتَّالزنفهم ملاذا انفصل عن  َكنيسة, والسبب الذي دفع الْ .  لتلفيق األكاذيب عنه منذ ذلك الوقتَ
َكنيسةال َّالبد كان َ  إخبـار َّإن تـم −بـشكل واضـح  − ألنه ; هلا أن حتافظ عىل ديمومة هذه األكاذيبُ

ِّالسيد احلقيقة عن   . لتلك الدرجةّمهم − ّبحق −إن األمر . , فتلك ستكون هنايتهاَاملسيحَّ
ِّللسيد حيث يمكن ;مكان واحد −فقط  −اك كان هن فقط . م فيه هذه النظرةَّ أن يتعلَاملسيح َّ
 ; بـني اجلاليـة اليهوديـةْتَمِّلُ وع,ْتَشِوقُ حيث هذه األنواع من املفاهيم الباطنية ن;مكان واحد

 وذلـك .ّ بـشدةًاُ أو مـصمتًا,ا غائبـَّ إمـ»فلسطني«َّحيث كان التيار السيايس الراهن يف اليهودية 
 .املكان كان مرص

ِّالسيد م ْهَمن املستحيل ف ) فلـسطني(َّ وتعاليمه وأحـداث القـرن األول يف اليهوديـة َاملسيحَّ
 .ة اليهودية يف مرصّالديانم جتربة ْهَبدون ف
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ِّالسيد إن املكان الذي نشأ فيه  َّ ليعم, وحتى ظهوره يف اجلليل,رّبكُراهقة املُ املّ منذ سنَاملسيحَّ د ُ
َلوقـا.  هو لغز حقيقـي,يف األردن خ هـذه املعموديـة يف الـسنة اخلامـسة عـرشة ِّؤرُيـ) 1−23: 3 (ُ

ِلإلمرباطور  تيربيوس  ْ ِّالـسيد ّ ويـضيف بـأن − بعد امليالد 28−27 ْيَ الذي وافق للفرتة بني عام−َ َّ
دين بـيشء واحـد ِّيمكننا أن نكون متأك. يف ذلك الوقت − ًيباتقر −مر الثالثني سنة ُ كان بعَاملسيح
ِّالسيد املكان الذي عاش فيه : فقط  .)إرسائيل( مل يكن َاملسيحَّ

ِّالسيد لو أن : هة عرب منطق نصوص األناجيلَّوجُهذه احلقيقة م  أو ,َّ عاش يف اليهوديـةَاملسيحَّ
ًجـدابإشـارات اسـتثنائية وعجيبـة  أو يف السامرة, لكانت هذه احلقيقة مـذكورة ,يف اجلليل  عـن َّ

ِالتي وصها نفسالطريقة ب ; وبالضبط,عظمته الوشيكة احلوادث التي حـصلت  −ة َّبمود − هبا ْتَفُ
َّمتىل أناجيل َبِ ويف فرتة معموديته من ق,يف شبابه ُمرقس و,َ ْ َلوقا و,َ َّيوحنا و,ُ َ ْ ُ. 

ِّالـسيد ة َّبمهمـ −أويل بـشكل  −ة َّهتمـُبالرغم من حقيقية أن األناجيل كانـت م  بعـد َاملـسيحَّ
 ; وسـفرات عائلتـه, وبـشكل ملحـوظ, تفاصيل حول والدته−ً أيضا −ُمعموديته, إال أهنا تقدم 

َكهنةاملناقشة مع ال َ َلوقا الثانية عرش ِّ عندما كان يف سن, يف املعبدَ  قـام َاملـسيحلو أن ) . 41−47: 2 (ُ
ينيـة, ِّ والتـي تـدل عـىل بـصريته الد,رة من عمرهّاملبكّسن تلك الة واألحداث يف َّبمثل تلك األدل

ًخصوصاذكرها,  − ّعىل األقل −إنجيل واحد  −بالتأكيد  −لكان  ُ ِّالـسيد  عندما وصل ُ  إىل َاملـسيحَّ
ــن ــُّ الرّس ــي. دْش ــس ــدا ًاكون مريب ًج ــداثْ إنَّ ــذه األح ــل ه ــاك مث ــن هن ــن.  مل يك ــك ;ْلك    تل

 يشء عـن الـسنوات ّ أنه ال يوجد فيهـا أيَفَشَالعهد اجلديد ك يف ٌثْحَب: هي احلالة −بالضبط  −
ُالثامين عرشة األوىل تقريبا من مقتبل ع ِّالسيد مر ً  .َاملسيحَّ
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َّمتى: هناك أمر آخر يثري الفضول ُمرقس و,َ ْ َلوقا و,َ ُ كلها م,ُ ِّالسيد فقة يف الرأي بأن ّتّ  َاملسيحَّ
َلوق. كان يعيش يف بلدة النارصة يف اجلليل ّ يورد معلومات أكثر بعـض الـيشء, يـضيف بـأن اُ

ِّالسيد  َ وبـأن أبو,د هناكْشُّ الرّ بلغ سنَاملسيحَّ ْالقـدس سـنة إىل ّ كانـا يـذهبان كـلمهـا كالهْيـّ ُ 
ِ هذه الزيارات التي اكتشحدإوكانت أثناء . لالحتفال بعيد الفصح ِّالـسيد  فيها جلـوس َفُ َّ

, لـيس هنـاك ّلسوء احلظ. ينِّمني ونقاشه معهم عن أمور الدِّتعلُ يف املعبد مع العلامء املَاملسيح
ِّالسيد  عىل أن النارصة كانت موجودة حتى يف عهد , دليل عىل اإلطالقُّأي ْأول ذكـ. َاملسيحَّ ر ِ

هل مـن املمكـن أن تلـك الروايـة عـن .  وقت قبل القرن الثالث بعد امليالدِّهلا مل يظهر يف أي
ِّالـسيد ّ هنا كنوع من قصة تلفيقية للفـرتة مـن حيـاة ْتَعِضُتبادله احلديث يف املعبد و    ,َاملـسيحَّ

  أو واردة عادة?,ةَّفرسُالتي كانت غري م
ِّالسيد ة األناجيل بّهتمُبقدر ما هي م , إال أنه يبدو أنه اختفى أثناء فـرتة شـبابه وأوائـل َاملسيحَّ

مهـا َّ التي عل, والتعاليم, واملعتقدات,املعرفةم َّكان قد تعل −يف تلك السنوات  −ّلكنه . دْشُّ الرِّسن
ْا? هـل سـبق وأنَّلذلك أين كان بالـضبط? وملـاذا مكـان وجـوده بقـي رس. ًالحقا  ًاافَّ كـان كـشً

َكهنة من ال)1(للمواهب َ ِّمن التـدريب الـرس −ًتقريبا  −ن ْيَ وسافر لعقد, أو األحبار,َ  ;? بالتأكيـدِّيِّ
َّالبدالتالميذ  ِّالسيد عرفون أين كان  أهنم كانوا يُ  ًادَّهدُكان م −لربام  − ما اليشء الذي ;ْلكن. َاملسيحَّ
  كانـت سـتحدث مـن خـالل املـشاركة بتلـك املعلومـات? −لربام  − وما املشكلة التي ,بالضياع

 ه?ءاب اإلنجيل ينوون إخفاَّتُما الذي كان ك: ح السؤال التايلْرَب طُّ ال نستطيع جتن; يف احلقيقة
ِّالسيد فجوة يف رواية حياة هذه ال  وفتحـت ,ّل العلامء لعدة سنواتَبِ من قْتَظِوحُ لَاملسيحَّ

عـىل إمكانيـة سـفره إىل  −مـن خمتلـف الـدرجات  −ة َّهناك أدل. الطريق أمام ختمينات كثرية
; Parthia«الرشق, إىل ما هو أبعد بكثـري عـن الـسلطة القـضائية للرومـان, إىل بـالد فـارس 

Persia«, يعتقـدون بـأن ْنَّ هنـاك الكثـري ممـ;حتـى اليـوم.  أو اهلند,ما بعد, إىل أفغانستان أو ّ
ِّللسيد يف كشمري هو »Yus Asaph«رضيح   حيث يقـال بأنـه بعـد نجاتـه مـن ; بنفسهَاملسيح َّ
 اقرتاحات بأنـه −ً أيضا −هناك .  ويموت يف النهاية, ليعيش; إىل موطنه يف الرشقادب عْلَّالص

                                                           
 .ُاملرتجم. شخص يسعى إىل اكتشاف املواهب لإلفادة من أصحاهبا يف حقل من حقول النشاط  )1(
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ح ما يقال عن التكافؤ الذي قد يوجد بني تعاليم ِّوضُ هذا سي,ّوذيةُ البَه التعاليمدرس يف طفولت
ِّالسيد  ًجداي القديم َاملسيحولدينا املجتمع .  وتلك التي من بوذا,َاملسيحَّ , املرتكـز يف ماالبـار َّ

ِّعي بأنه قد أسَّعىل الساحل الغريب للهند, الذي يد  ُتومـا ;كيـدبالتأ. ُتومال احلواري َبِس من قُ
ِّالسيد كان سيذهب إىل املكان الذي ذهب إليه   .َاملسيحَّ

ِّالـسيد ما هو ظاهر, الدليل عىل أن  ع بأشـكاله املختلفـة َّ انتقـل نحـو الـرشق يتمتـَاملـسيحَّ
استكــشف هيــو ســكونفيلد . يبقــى صــعب اإلثبــات −بــاألحر  −ّباســتحقاق كبــري, لكنــه 

َ الـذي نـرش,» الطويلـةني األسـنيرحلـة«االعتقادات الكشمريية يف كتابـه  ِ . 1984 يف عـام ًأوال ُ
ُالزيلوت جمموعة −ية َمسيح ملجموعة هيودية ً أو زعيامًاّاكتشف بأن فرع ْ  −يف احلقيقـة  − كانوا − َّ

كـوا نحـو املنطقـة الـشاملية َّ وحتر,قد هربوا من املناطق التي كانت تقع حتت السيطرة الرومانيـة
 .ة اهلنديةَّإىل شبه القار −نهاية يف ال −ًالرشقية, وصوال 

ِبأن وثائق وج −م ْزَبح −سكونفيلد يعتقد  ُ يف تـرصيح .  لتأكيد هذا النـزوح اجلامعـيْتَدّ
َّ, أوضح بأنه حد1988شخيص قاله يل قبل موته يف  د موقع البحث للدليل احلاسم الذي كـان ّ

ُر نسطْيَ يف دًاموجود ْ َّ مـا يـسمون −لكن الرهبان هناك  يف منطقة املوصل يف العراق, )1(ّوريَ ُ− 
ِّني أية تفاصيل حمددة هو مل يعط. محوا له بالوصول إليه مل يس− نييني اآلشوريَاملسيح ب−اآلن  ّ
 ولذلك كان حيـتفظ ,ّيتمنى احلصول عليها −آنذاك  −يزال امّأعتقد بأنه كان . ةَّ ولألدل,رْيَّللد

ّمـؤرخُ حيث يـشري إىل ;» الطويلةنيرحلة األسني«اب  يظهر يف كتً دليالَّلكن. ًاَّباملعلومات رس ُ 
ة يعـود تارخيهـا إىل ّية هامَمسيح − ّعريب اسمه عبد اجلبار, الذي يبدو أنه يمتلك وثائق هيودية

ة عـىل َّوريُطْسَ بعد امليالد, وهذه الوثائق كانت موجودة يف أديرة, ن, أو السابع,القرن السادس
ّ ضد صدام حسني يف ْنيَ هذا كان قبل فرتة طويلة من احلرب;لطبعبا. ما يبدو, يف منطقة املوصل

 . هو جمرد ختمني, أم ال, أو الوثائق, يشء من األديرةّسواء بقي أي. العراق

                                                           
ّنسطوري  )1( ْ َّعد الذي ,وريوسُطْسَو عالقة بمذهب نُذ: َ  اإلهليـة ْنيَ والـذي ذهـب إىل أن الطبيعتـ,431ً هرطقة عـام ُ

 .ُاملرتجم. َ يف يسوع املسيحْنيَنفصلتُتا مَّوالبرشية ظل

http://kotob.has.it



  148

http://kotob.has.it



  149

 عملـوا ذلـك − ني وآخـر, لسكونفيلدًطبقا − ن الذين تركوا فلسطنيويَاملسيحهؤالء اليهود 
ًجدا  التي أصبحت عنيفة,بسبب االضطهاد من السلطات م ْهَيمكن الف.  بحلول القرن األولَّ

ًبحثـا عـن مكـان أكثـر أمنـا −ببـساطة  −بأن الرغبة يف االنتقـال هـي   حيـث االعتقـادات ;ً
ِّالـسيد  ;عىل أية حـال.  بدون إعاقةىاالجتامعية يمكن أن تبق    −بـسهولة  − ال ينتمـي َاملـسيحَّ

َّ يعمْقبل أن. طَمَّإىل هذا الن  مـن ّ أي, أو انتبـاه, أنظـارّه, هـو مل يكـن حمـطتـَّ وأن يبـدأ مهم,دُ
ّيف أي حال من األحوال, كان هناك العديـد مـن .  أو اليهودية املوالية هلا,ةيالسلطات الرومان

ُالزيلوت ْ ًخـصوصابوا املـشاكل, وِّسبُ بـأن يـيندي الذين كانوا سـع, اآلخرينَّ ُ  عنـدما واصـل ُ
ْالقـدس املعبد يف ور اإلمرباطور يفُع صْضَالرومان حماوالهتم لو املعارضـة اليهوديـة الثابتـة . ُ

ُهلذه احلركات أظهرت أنه مل يكن هناك مخول يف احلساسية ضد م   ًا كـان َّأيـ. بـات الرومـانّتطلّ
ِّالسيد ما يفعله  َّسجل بأنه اشرتك يف هذه املعارضة, التي حتمل كـلُ يف ذلك الوقت, مل يَاملسيحَّ ّ 

ُالزيلوتدالئل نشاط  ْ ِّللـسيدّ مل يكن هنـاك أيـة حاجـة ;لذا. َّ  للهـروب مـن الـسلطة َاملـسيح َّ
َّالبـد , أو اجلليل,َّك قام به إىل خارج اليهوديةُّ حترُّأي. القضائية الرومانية  وأنـه كـان بمحـض ُ

  وملاذا?? إىل أين كانت مغامرته;ْولكن.  من اإلجبارً بدال,إرادته
 تكرارهـا يف العهـد َّ والتـي تـم, القـديمهناك فكرة وحيدة يف التوراة, واحدة من العهـد

ِّللسيد ِّهمُكام رأينا, كان من امل. اجلديد ؤات التـي ُّنبـَّالت − ًمتامـا − لِّمثـُ وأن ي, أن يتبـعَاملسيح َّ
ًجـدارأينـا التعبـري احلـريف . رَنتظـُ املَاملـسيحأوردها أنبياء العهد القديم يف وصف جميء   هلـذه َّ

ِّلسيد اؤات أثناء دخول ُّنبَّالت ْالقدس إىل َاملسيحَّ . ًأخـرياية َاملـسيحعاءاتـه ِّ عندما أعلـن عـن اد,ُ
َّع أن كلُّلذلك, يمكننا أن نكون واثقني يف توق  الـضغط ُّؤ يسوعي يف العهد القـديم سـيتمُّ تنبّ

 .عىل استعامله هبذا األسلوب
َالـسيددت َّل األنبيـاء حـدَبـِؤات مـن قُّنبـَّيف إحساس حقيقي, هـذه الت ِّ دت َّزو. َاملـسيح َّ

ؤ مثـري ُّتنبـ. ته اليسوعية التعبري عـن نفـسهاَّبمجموعة من احلدود التي ضمنها احتاجت مهم
ًجدا ًيوم كان إرسائيل فتى أحببته, ومن مـرص دعـوت «): 1: 11(ل النبي هوشع َبِ من قيُ أعطَّ
َّمتى. »ابني يف رواية : اَهَرَكَؤات التي ذُّنبَّ أول التحدإوءة ليوردها يف ُبُّيلتقط هذه الن) 15: 2 (َ
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ُرفة, يروي بأن العائلة املُتارخيية حم َقدسةَّ َّ ِّالـسيد  عندما كـان , هربت إىل مرصَ يزال امـ َاملـسيحَّ
ّفأقام فيها إىل أن مات هريودس, ليتم ما قـال الـر«: ًوضحاُ, مًا رضيعًطفال :  بلـسان النبـيّبَّ

 .») ابنيُمن مرص دعوت(
 يف إنجيـل ًا بـسيطًا أمـرُّدُ هذا يعـ! ال يسعنا سو أن نسأل, ملاذا مرص?يف هذه النقطة, نحن

َّمتى َكنيسة وكذلك يف ال,َ َكنيسة لل;ْلكن.  الرومانيةَ ُ التي فـصلت عـن رومـا يف −  القبطية املرصيةَ
ِ بعد جملس خلقيدونية 451 ْ َ»Chalcedon«)1( − أللف . مسألة ذات أمهية كبرية −يف احلقيقة  − هو
َقدسةُكان هناك أسطورة حول رحلة للعائلة امل −ًيبا تقر −سنة  َّ ّ إىل مرص, وحول كل املواقـع التـي َ

ّ أو استقروا فيهـا, وحـول كـل املعجـزات التـي رافقـت حـضور ,زاروها ِّالـسيد ّ هـذه . َاملـسيحَّ
َكنيسة وزعيم ال,ثيوفيلوس كان بابا اإلسكندرية. »رؤية ثيوفيلوس«ى َدعُاألسطورة ت ة من  املرصيَ

 . أو الثاين عرش, مل تكتب حتى القرن احلادي عرشا يبدو أن الرؤي;ْ بعد امليالد, ولكن412– 385
َّنظرا للطبيعة الت ًجدادية ُّعبً ًجدا واالستعامل الواضح ,ّ للقصةَّ ِّالـسيد ديـة ُّ هلا يف تربيـر تفرَّ َّ

اعتقـادات املجتمـع ثري عـن ّ يمكننا أن نحدد مكان الهوتيتها بأنه أبعد بكيته,والهوت ,َاملسيح
ِّالسيد  املأو لعائلة َحَنَ املجتمع الذي كان قد م;اليهودي يف مرص ما هـو أكثـر, هـذه . َاملسيحَّ
م الالهوت يف العرص مـا بعـد القـرارات الدوغامتيـة ملجلـس ْد أصول علِّدُالعوامل نفسها حت

ًجدا ًايبدو واضح.  بعد امليالد325إزنيك يف   هـي منـتج الفكـر − عىل أقل تقدير − اّ بأن الرؤيَّ
 أو ,ة اليهوديـةّالديانـ لـيس مـن ;, وبالتأكيـدًالحقـا أو ,ي يف القرن الرابع بعد امليالدَاملسيح
ّلذلك ال يمكن أن تكون رواية دقيقة ألي رحلة كهذه, بـالرغم مـن أهنـا . اليهودية−يةَاملسيح ّ

 ختـدم هـذه ْنَ مـ:إىل أن نـسأللـذلك, نحتـاج . قد حتتوي عىل بعض العنارص لرحلة حقيقية
َالقصة? م  ن الذي كان سيستفيد من إخبارها?ّ

رة تـصل حتـى ّيف فـرتة متـأخ −ّ بأنه ا, تكشف الرؤيًمتاماي َاملسيحعىل الرغم من سياقها 
 كان − ّم اإلسالمي لعدة مئات من السننيْكُفرتة احلملة الصليبية, عندما كانت مرص حتت احل

ِّالسيد ط ْبَون رّهناك أولئك الذين يتمن ِهـل مـن املمكـن أن القـصة خل.  بمـرصَاملـسيحَّ ُ  ْتَقـّ
                                                           

ِ أو باملجمع املسكوين الذي عقد فيها عام ,)مدينة قديمة بآسية الصغر عىل البوسفور(  )1(  .ُاملرتجم.  م451ُ
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َكنيـسة وحترير ال,لتشجيع الصليبيني عىل غزو مرص ية مـن اإلسـالم? ربـام, َاملـسيح القبطيـة َ
َكنيـسةال:  إمكانية لالحتفاظ به لو نظرنـا بـشكل أعمـقّولكن هذا الدليل يبدو أقل  القبطيـة َ

ِكثر من ستامئة سنة, وإيامهنا سمكانت عىل خالف مع روما أل ُ ل َبـِمـن ق − ّعـىل األقـل − به َحّ
َّمتى هو إنجيل ًلذلك, يبدو أن املستفيد األكثر وضوحا. ام املسلمنيَّكُاحل بياناته حول انتقال : َ

َقدسةُالعائلة امل َّ َكنيسةولكن ال. ّ قد وردت بكثافة يف القصةَ  ,ً القبطية تظهر بأهنا مستفيدة أيـضاَ
َّمتى كان إنجيل ْإن. ّ بوضوح أقل;ْولكن  جيب أن تكـون األمـاكن ;ً حيظى بمصداقية أكرب, إذاَ

َقدسةُامل َّ  حتظى بمصداقية, بـذلك ينفـتح طريـق −ً أيضا −ّ املرصية املختلفة ضمن القصة هي َ
 . والذهب, جاءت التجارة−  بالطبع– اجّمع احلج. ّ جديد سيتضمن مرصّحج

بدو احلكاية أهنـا اعتمـدت عـىل التقاليـد أو األسـاطري الـشفهية عىل الرغم من نقائصها, ت
َة تنبَّيِّواألسطورة حمل. ةَّيِّاملحل ِّيف حال أهنا هتد −فقط  −ذ ُ ة َّيـِّ ألن الذكريات املحل; للفردَاخلطربد ُ

ًجـدا وواسـع االنتـشار ,حضور هيودي قـديم −بالتأكيد  −كان هناك . طويلة األمد  , يف مـرصَّ
 .م اإلسالميْكُ حتى يف أوقات احل,ّلتربير إخبار القصة بشكل جيد − فيه الكفاية بام −شامل 

ًجـدارة ّؤثُ بـل مـناجلالية اليهودية يف مرص مل تكن كبرية فقطـ لفـاء للفـاحتني ُكح. ً أيـضاَّ
ِّاليونانيني البطليموسيني, متتعوا بمركز اجتامعي أعىل من ذلك الذي كان للمرصيني املحل يني, ّ

ُّعدالذين  م اخلاصة, ال أهليـة  من الدرجة الثانية يف بالدهني, مواطن»رعايا« −بعد الغزو  −وا ُ
 −ًأبـدا  − مـا أرادوا −  يف احلقيقـة− نوالبطليموسي.  أو ال أحد, منها إال القليلرشعية مل ينج

 عـىل ةدركليوباترا, احلاكم األخري, كانت الوحيدة القـا. ًتعليم اللغة املرصية حتى النهاية متاما
د النـاجم عـن ُّمرَّ, االستيالء سببه التًحتام. )1(اَهْتَمَكَث اللغة األصلية عىل األرض التي حُّحتد

 عنـدما ,من أواخر القرن الثالث) اآلن األقرص(ّالثورات اهلامة حدثت يف الثيبات . االحتالل
ِثورة القوميـة أمخـهذه ال. , الواحد تلو اآلخرْنيَّيِّ حملْنيَّ مرصيْنيَ إعالن فرعونَّتم ْ  بـرسعة, ْتَدُ

 .ةَّيِّ طوال القرن الثاين قبل امليالد كان هناك عدد كبري من حماوالت االنقالب اجلد;ْولكن

                                                           
 .ُاملرتجم. !?ًمها إذاّ علْنَوم  )1(
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 مـن ًا كبـريًانـوا مـن أن حيكمـوا عـددَّعىل الرغم من هذا, عدد صغري من الفـاحتني متك
 باإلضـافة إىل ,ىصُـ وال حت,ُّعـدُ ال ت, وقيـود, باسـتخدام تعلـيامت, وذلكينيِّان املحلَّكُّالس

س لـد ْفَّي إىل حتطـيم الثقـة بـالنّ كان يـؤد, وحتطيم نفيس واسع االنتشار,إذالل اجتامعي
ْهذه التقنية استع. ينيِّان املحلَّكُّالس َـر ونجاح من قبُّ بتطوْتَلِمُ بعـد ذلـك  − ل الربيطـانيني ِ

 .يف اهلند − بكثري 
ِّوصا أهنا شجُصُوخاهلجرة اليهودية إىل مرص كانت واسعة,  ُ  بإزالة كافة احلدود بني ْتَعً

 قبل امليالد, وهـي الفـرتة التـي كانـت 198 قبل امليالد حتى 302 من عام )إرسائيل(مرص و
ِّتشك ن وأصـبح هـؤالء املهـاجر.  مـن اإلمرباطوريـة البطليموسـيةًا جزء)إرسائيل(ل فيها ُ
َّمـوا اللغـة اليونانيـة, وسـموا األسـامء َّلبالثقافة اليونانية السائدة; تع − برسعة  −  نينغمسُم

 التجاريـة واالجتامعيـة, كتـشكيل االحتـادات ةّاليونانية, وتبنوا العديد من امليزات اليونانيـ
َ التي كانت تعق,املهنية ْد اجتامعاهتا يف الكنيسُ ة َّيِسْـنَ متيف احلقيقة, اللغة العربيـة أصـبح. ِ
يف العديـد مـن . نوليومية التي اختارها اليهود املـرصي اليونانية اللغة اتبينام أصبح ,ًياعمل

ْالكنيس, حتى اخلدمات كانت حتصل باللغة اليونانية ِ . 
 قبـل املـيالد, 332 مـرص عـام َّاحتـل.  لتأثري ألكساندر الكبريًه قد يكون منسوباّهذا كل

 وأصـبح ,»ّبّابـن الـر«ُ أعلـن بأنـه )Siwa«)1«ة إىل معبد آمـون يف واحـة َّيِّوبعد زيارة رس
ة331س اإلسكندرية عام َّأس. ًفرعونا ّـ قبل امليالد كمدينـة هليني يف  −  وليـست , يف مـرص)2(ِ

َمل يكت. خارجها − احلقيقة  رؤية نجاحها كاملدينة اليونانيـة األعظـم يف العـامل  −  ًأبدا − ب له ُ
ّاهلليني; يف احلقيقة, كانت أكرب وأكثر أمهية حتى من أثينا ّ  − بشكل غامض  − ألكساندر مات . ِ

 تقسيم إمرباطوريتـه بـني جنراالتـه َّ تم; قبل امليالد, وبعد ذلك323يف احلملة عىل بابل عام 
ُاستلم بطلميوس: اليونانيني َْ َ  وبدأت الساللة البطليموسية الشهرية للملوك وامللكات ,َ مرصْ

                                                           
َتعر  )1(  .ُاملرتجم. بالصحراء الغربية − يف مرص , اآلن−ف ُ
ّهليني; خاص  )2( ّ  .ُاملرتجم.  بعد اإلسكندر الكبري,همّ أو فن, أو ثقافتهم, بتاريخ اإلغريقِ
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 ;الوقـت املناسـبيف .  قبـل املـيالد60 الـشهرية عـام بمـوت كليوبـاترا − ًمتاما  −  انتهوا نالذي
 . ومتركز يف إنطاكية, حصل عىل سوريا)1(َسلوقس

 كانـت ;ًأوال. عت مـرص بالنجـاح التجـاري اهلائـلَّم البطليمويس اليوناين, متتْكُحتت احل
مصدر متويل روما باحلبوب, وليس هناك مبالغة يف القول بأن مصري األباطرة ارتبط بالنجـاح 

 وقـوات ,نجاح سمح للبطليموسـيني بتجهيـز جـيش قـويمثل هذا ال.  هلذه التجارةّاملستمر
.  طن من الذهب288كافئ حلوايل ُ العائدات السنوية كانت ما ي;ًنجحت املنطقة كثريا. ةَّيِرْحَب

 ,م الرهونـات العقاريـةِّنظُ ويـ,ه يف اإلسـكندرية كـان يقبـل اإليـداعاتُّكي كان مقرَلَبنك م
ِ حتفيزهـا كثـريا مـن قَّم, وتـًأيـضانجحت احلياة الثقافية . والقروض ل املكتبـة االسـتثنائية َبـً

ًاملسافرون عىل كل سفينة إىل اإلسكندرية كـانوا يفتـشون بحثـا عـن . للمنطقة األكرب يف العامل َّ ُ ّ
َب كان يعثُتُ كُّ وأي,بُتُالك َر عليها كانت تنسُ خـذ ؤُب األصـلية تُتـُ كانـت الك;خ; بعد ذلـكُ
ن مجيـع املكتبـات إُباإلضافة, يقـال . ُخ تعطى للاملكني السابقنيَسُّ بينام الن,ع يف املكتبةَوضُوت

ِالعامة يف مجيع أنحاء العامل املعروف تم رشاؤها من ق نـه قيـل بـأن إل البطليموسيني, وحتـى َبَّ
ئة ألف لفيفة, والتـي أغلبهـا ت يف اإلسكندرية بلغت حوايل سبعمخرات األدبية التي كانّدُامل
ْأو ــِدُ ــوف اْتَع ــات  عــىل رف ــسلقاع ــة الرئي ــسبع يف املكتب ــة ال ــان اســمها العظيم ــي ك   ة الت

                                                           
أصبح ملك بالد بابل عام . س الساللة السلوقيةَّة ألكساندر الكبري, أسَثَرَسلوقس األول, جنرال مقدوين, أحد و  )1(

ة من اهلند إىل آسيا الصغر, لكنه مات يف حماولة االستيالء عىل عرش َّ وسيطر عىل األرض املمتد, قبل امليالد312
 ,»Seleucides« وبالالتينيـة ,باإلنكليزيـة» Seleucis« أو ,»Seleucid«ة أسامء وهي ّورد هذا االسم بعد. مقدونيا

 ومن هذا االسم األخري جاءت التسمية ,»Seleukos«ة من َّشتقُ امل,»Seleukidēs«واألصل يعود للكلمة اليونانية 
 .ُاملرتجم. العربية سلوقس
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»The Mouseion«)1(ألف بقليل كانت قـد أوني, وأكثر من أربع ْ  يف مكتبـة أصـغر يف ْتَعـِدُ
 .)Serapis«)2«معبد سريابيس 

 إجـراء َّ رسيع للبلدات اجلديدة يف مرص, وتـمّوُمُكنتيجة هلذه الطاقة الدينامية كان هناك ن
 مـن َ األكـربَ اليهوديةَ اجلاليةُربام محلت اإلسكندرية. ات للبلدات التي كانت موجودةاإلضاف

ئـة ألـف هيـودي حـوايل ثالثم. )إرسائيل( مدينة يف اإلمرباطورية الرومانية ما بعد حدود ِّأي
 والنـصف ,ك أرايضَّالُ أو يف الـبالد كمـ,ن اإلقليميـةُدُ يف املـَّالنصف استقر: عاشوا يف مرص

 . عاشوا يف اإلسكندريةاآلخر
 عىل اجلانـب الـرشقي لإلسـكندرية; عـىل أيـة ّها يف ربعها اخلاصُّاجلالية اليهودية كان مقر

ًحال, هذا مل يكن غيتا ْ  من املدينة; وأعضاء ُأخر يف أجزاء −ً أيضا −ّ بل هم استقروا , لليهود)3(َ
 عـن ّدي عمل بـشكل نـصف مـستقلهذا املجتمع اليهو. معة عظيمةُعوا بسَّاجلالية اليهودية متت
لوا َّكـون توصـَّحنُه املؤذلك املجتمع أدار حماكمه حتت رئاسة حاكم, وأعـضا. ّبقية اإلسكندرية

ّيف احلقيقة, أثناء عهد بطلميوس السادس وكليوبـاترا الثانيـة يف القـرن . ملناصب عالية يف البالد ْْ َ َ
قـد  ّيطرة العامة عىل اجليش واألسطول والس مرصِّالثاين قبل امليالد, كانت اإلدارة الكاملة لكل

ِمن ن ال جنـرا−ً أيـضا − كـان هنـاك ;ًالحقا.  ودوسيثيوس, من اليهود, مها أونياسْنيَ الثنْتَحُ
 . قبل امليالد101 إىل 115ّن يف جيش كليوباترا الثالثة, التي حكمت من ْاَّهيودي

 مـرص قـد سـبقت ذلـك يهوديـة مـع كان هناك تاريخ طويل من االتـصاالت ال;بالطبع
ُيوسفص َصَ حقيقة قً حتى لو وضعنا جانبا,الوقت ّلكننا عىل قدر أكرب من التأكـ.  وموسىُ د ّ

ّعندما نالحظ أن اجلنود اليهود خدموا الفراعنة الالحقني, ربـام بحـدود القـرن الـسابع قبـل 

                                                           
)1(  )»Mouseion« :َّومنهـا اشـتق ;كلمة يونانية  والتـي ,»املتحـف« التـي تعنـي ,اإلنكليزيـة» Museums« كلمـة ْتُ

ْاستع  ْ أي;»seat of the Muses«الكلمة اليونانيـة تعنـي . ة باللغة اإلنجليزية يف القرن السابع عرشَّ ألول مرْتَلِمُ
َملعابد أو األمـاكن املقدسـة التـي ل اِّشكُآهلة الفنون اجلميلة والعلوم, وتلك األماكن كانت ت» جممع اآلهلة التسعة« َّ َ ُ
ِّكر  .ُاملرتجم. مستودعات للهدايا والعروض لألنصار −فيام بعد  − لآلهلة التسعة, والتي أصبحت ْتَسُ

 .ُاملرتجم. ُإله مرصي عبده اإلغريق والرومان  )2(
ْالغيت  )3(  .ُاملرتجم. ّحي اليهود بمدينة: َ
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ًخصوصاامليالد, و ُ َإرميـا. )Nubia«)1» يف البعثات اجلنوبية يف النوبـة ُ ِ ْ , هيتـاج بـشكل )1: 44 (ِ
َّ خماطبا إي, املستعمرات اليهودية يف مرصَّمرير يف القرن السابع قبل امليالد ضد اهم, وقـد أورد ً

ًد بأن ممفيس, عاصمة مرص يف ذلك الوقت, كانت مضيفاَّبشكل حمد  هـذه البعثـات, حد إلّّ
 .ًأيضا يف أعىل وأدنى مرص ُأخروكذلك ذكر مواقع 

ت, مـستعمرة عـسكرية َدْيِعُدي التـي اسـتُ لوثائق الربًطبقال امليالد, يف القرن اخلامس قب
 وهـي − خارج املدينة احلديثـة ألسـوان −ست عىل جزيرة الفيلة يف النيل ِّسُهيودية كانت قد أ

 ً وقـسام, ومركز مجـارك,نت قلعةَّاملستعمرة تضم. اجلزيرة التي حرست احلدود اجلنوبية ملرص
 كـانوا يعيـشون عليهـا عنـدما يتقاعـدون مـن ًاُ الذين أعطوا أرض,هم وعوائل, للجنودًاإداري

 .اخلدمة الفعلية
; وللجالية اليهوديـة, كـان »Khnum«املرصيون كان لدهيم عىل اجلزيرة معبد اإلله خنوم 

ْهناك معبد هي يف احلقيقة, يف اجلـزء األعظـم مـن .  من بعضهام البعضْنيَاملعبدان كانا قريب. هَوَ
ْالقدس تدمري املعبد يف َّ وبعد أن تم,س قبل امليالدالقرن الساد ِ وبعد أن أخ,ُ ان لـألرس َّكُّ السَذُ

إىل بالد بابل, املعبد عىل جزيرة الفيلة كانت املعبد هو املعبد اليهودي الوحيـد النـشيط الـذي 
 .ين بإجرائه للتضحيات املطلوبةِّحافظ عىل وجود الد

 قبـل 486 – 522(هود واملـرصيني, وأثنـاء عهـد داريـوس ر ساد بني اليُّوتَّ; التّلسوء احلظ
ْ هيـَن معبـدوم املـرصيَّس سيطروا عىل مـرص, حطـْرُ, عندما الف)امليالد . ه يف جزيـرة الفيلـةَوَ

 قبـل 401 قبل امليالد; بحلول عام 406التفويض اإلمرباطوري بإعادة بنائه مل حيدث حتى عام 
َامليالد أعيد َّلكنه حط.  بناءُ َ بعد فرتة وجيـزة, ومل يـسمم ثانيةّ  أو عـن املـستعمرة ,ع عنـه يشءُ

صت مـن الفـاحتني َّ قبل املـيالد, مـرص ختلـ400حوايل . العسكرية اليهودية بعد ذلك التاريخ
كـان العامـل  −بـاحتامل كبـري  −النهوض القومي بدا أنه .  تتويج فرعون جديدَّس, وتمْرُالف

 . يف فناء املستعمرة اليهوديةالرئيس

                                                           
 .ُاملرتجم.  واخلرطوم يف السودان,وان يف مرصس أفريقيا, بني أمنطقة يف وادي هنر النيل, شامل رشق  )1(
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َّيزال ينقاميا املجتمع اليهودي الكبري هناك بقا ل املدرسة اآلثارية األملانية يف َبِب عنها من قُ
ُ املتحـف الـصغري عـىل جزيـرة الفيلـة هيمـل −ًيا مْسـَاكتشافاهتم هي قليلة األمهية ر. القاهرة

قيـب عـىل التن −يف الواقـع  − لكن علامء اآلثار الذين يعملون −الطبيعة اليهودية للمستوطنة 
 .مون بشكل أكربّمقد

ِ صع;يف زيارة للموقع األطـالل : ساع وروعة أطالل هذه البلدة اليهوديةّ من مقدار اتُتْقُ
ّالطينية املسودة للبيوت املتعد ّدة الطوابق, تفصلها الشوارع الضيقة, جتثم عىل األرض العاليـة ّ

 وهـي )1( عـربه الفلوكـةُّام متـر بيـن,يف الرأس اجلنويب للجزيرة, يف إطاللة إىل النيل يف األسفل
تعرب, وأرشعتها البيضاء أشبه بأجنحة النورس يف املاء األزرق, واجلزر الـصخرية, والكثبـان 

 .ة الغربية القاحلةّالذهبية الكبرية للضف
 وهـي − »ostraca«ّحوا يل بأهنم كانوا جيدون الـَّعلامء اآلثار الذين يعملون يف املوقع وض

ِّقطع خزف مكسورة كر َ لتستخدْتَرُ ِي كتذ ال− للكتابة ّم كموادُ  وكانـت ,ّ بالنص اآلرامـيَبُ
َّالبقايا أظهرت بأنه عندما حل. حتتوي عىل أسامء وشوارع هيودية ت هنايـة املجتمـع اليهـودي, ّ

ْ البيوت أحُّكل: كانت هناية أبدية َيفـرت.  بالنـارْتَقِرُ ْض أن معبـد هيـُ . ه نفـسه واجـه املـصريَوَ
ُد بأنه بني فـوق البنـاء َعتقُ وي,الية ملعبد خنوم يعود تارخيها إىل العهد البطليمويساألطالل احل

ا يبـدو أنـه مكـان َّبة, ممـَّخرُبجانب البلدة اليهودية امل −ًمتاما  − هو ;بالتأكيد. اليهودي السابق
ْعىل أية حال, معبد هي. غريب لبناء معبد غري هيودي هناك  امللجـأ ه عىل جزيرة الفيلة مل يكـنَوَ

 .اليهودي األخري يف مرص
ِّالسيد أثناء عهد .  كتامنهَّ تم;بالتأكيد. ٌّرس −عىل األغلب  −إنه  , كان يف مرص معبـد َاملسيحَّ
َكهنةذ فيه الَّيعمل, املعبد الذي نف يهيود َ  هنفساألسلوب د التضحيات اليومية املطلوبة ب اليهوَ
ْالقدسبع يف َّتُامل َ يدع− عىل ذلك عالوة − هذا املعبد. ُ كـان الوحيـد يف العـامل اليهـودي ى بأنه ُ
ِذي خدال َكهنةل الَبِ من قَمُ َ  من دمار املعبـد انج − ّعىل األقل −ة بضع سنوات َّ الرشعيني, وملدَ

ْالقدسيف  ُ. 
                                                           

 .ُاملرتجم. ّسفينة رشاعية رسيعة ضيقة: َالفلوكة  )1(
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ِه بالرشعية بأنه كان املعبد الوحيد الذي خدؤعاِّاد ين اليهودي جيـد ِّانة احلقيقية للدَهَ بالكَمُ
َتتفق بأن ك هاّكلاملصادر  ;ًيباتقر. ّة احلية الباقيةَّ يف معظم األدلًامْعَد  عىل خـالف أولئـك − ُهَتَنَهّ

ْالقدسيف  ة َثـَرَ أو و, هم كانوا سليلني رشعيني;ْ أي, احلقيقية»ّالصدوقيني«ة َانَهَ كانوا من ك− ُ
َكهنةال َ َحزقيـالَّ, الذين تم وصفهم يف »بنو صادوق«ّ الالويني, َ َِ َّبـأهنم خمـولني ) 15−16: 44 (ْ

ّنجد بأن هذا الرتاث . اسَّوا القدُّ ويؤد, وخيدموا اهللا, لكي حيموها;من اهللا للدخول إىل املعابد
  متـسمياهت حـديف إ: ذو أمهية حيوية ألعضاء املجموعة التي أنتجت خمطوطات البحر امليت

 أخذوا عىل عـاتقهم هـذه ,; يف احلقيقة»بنو صادوق« ْ أي;»benei Zadok«استخدموا عبارة 
َّ التي كانت تسم,»وثيقة دمشق« ;ة كبرية, إحد اللفائفَّيِّاملسؤولية بجد يف وقت سـابق  −ى ُ

 .»ن من بني إرسائيلوختارُأبناء صادوق هم امل«: علنُت − »العمل الصادوقي«بـ
ثني  وهـي إحـد العلـامء احلـدي,األستاذة جوان تايلور من جامعة وايكاتو يف نيوزيلنـدا

هذا يـربط . ّسة صدوقيةَّؤسُم ُّدُيع −بالتأكيد  −ّحت بأنه َّالقالئل الذين درسوا هذا املعبد, وض
 .ّ وجيذهبا بشكل أقرب لقصتنا,املعبد ببيئة لفائف البحر امليت

:  يف قمـران7ق بـالكهف َّواحد من العديد من األلغاز التي حتيط لفائف البحر امليت يتعل
ِالنصوص التي وج َإرميا أجزاء عن النزوح اجلامعي, وجزء من رسالة − يف هذا الكهف ْتَدُ ِ ْ ِ ,
ِ كلها كت− متييزها ّ مل يتمًا صغريًاوسبعة عرش جزء ُ . ديُ وعـىل ورق الـرب, باللغـة اليونانيـةْتَبـُّ

ِالتي وج هاّكلاللفائف   ِّ وعـىل رق, أو اآلرامية, باللغة العربيةْتَبِتُ يف الكهوف األخر كْتَدُ
ْنظرا ألن طائفة قمران عو. ابةالكت ُ  ْمن األجانب, فمن املستحيل بأن −بشكل عنيف  − ْتَضِرً

َإن التفسري الوحيد هو أنه كان هنـاك ز.  يوناين من أعضاء جمموعتهمُّيكون أي ّ وت لغـتهم ُلـْيّ
كـن أيـن يم.  أو اآلرامية,م العربيةُّ والذين مل يكونوا قادرين عىل تكل,األصلية كانت اليونانية

ُالزيلوت الذين كانوا من −ملثل هؤالء اليهود  ْ  يكونوا قد عاشوا? كام نعـرف اآلن, ْ أن−ً أيضا َّ
 .هم كان يمكن أن يعيشوا يف مرص

. اسةَّتزال مـسألة حـسامـمن املدهش االعتقاد بأنه حتى هذا اليوم وجود بقايا هذا املعبد 
تـآمر عـىل إمهـال هـذا املعبـد إىل  −  وألسـبابه اخلاصـة−  جـوزيفسّؤرخُ املـ;منذ عهد بعيد
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ّ نظرا لوجود مؤس;الغموض    مْكـُهـذا احل.  القـانون اليهـوديّسة انشقاقية كانت تعمل ضـدً
ْالقدسعدا املوجود يف  معبد ماِّ الرشعية عن أيَعَنَ م− ُ كام يقال− ّموسـوعة اليهوديـة «حتى . ُ

ِ ينجاملعبد مل«: فق مع هذا املوقف الرافض, فهي تذكرّ تت»احلديثة ة وظيفة دينية يف املجتمع َّز أيُ
ْالقـدسللمعبد الذي يف  −فقط  − ه كانءن والإ ْ إذ;اليهودي يف مرص  دّإمجـاع علمـي يؤيـ. »ُ
فه للمعبد عىل ْصَ األستاذ جيزا فريمس من جامعة أكسفورد سعيد بوّؤرخُامل: وجهة النظر هذه

ِنشأة غري رشعية نصُأنه م  دليل عـىل ّ بدون أي−يعلن . »نون التورايتق مبارش للقاْرَيف خ« ْتَبُ
ّ بأن هذه املؤس−اإلطالق  َّالبد«سة ّ َكهنـةّ حمافظ فلـسطيني, حتـى أولئـك الَّ وأهنا أثارت كلُ َ َ 

َقد يغف. »ّمع الساللة الصادوقية −أو حتالفوا  −الذين انتموا  لنا ء تـساْر لنا عىل هذه األرض إنُ
 .ّؤرخُث هذا املَّ يشء يتحدِّعن أي

ّإن القصة وراء تأسيس هذا املعبد اليهودي يف مرص بسيطة  ًجداّ  الـساللة ;يف بادئ األمر: َّ
ًالُ كْتَمَكَالبطليموسية ح ِطاملـا أن الـرضائب قـد دف. )إرسائيـل( من مـرص وَّ ام َّكـُ, احلْتَعـُ

عمل الكاهن .  وجملسه,م الكاهن األكربْكُحل خاضعة )إرسائيل(املرصيون كانوا سعداء برتك 
ِبتلك القدرة, كان يقود اجليش اليهـودي, الـذي وضـ. األكرب كان أشبه بنائب امللك  حتـت َعُ

 .ف البطليموسينيُّترص
 قبل املـيالد, 175عام . )إرسائيل( قبل امليالد, سلوقس حاكم سوريا فتح 200حوايل عام 

ْالقدسهاجم َّم عىل زيادة تأثريه يف اليهودية ومرص, َّإنطاكيوس ايبيفانيس نجح كحاكم; صم ُ 
َّكاهن الصدوقيني األكرب, أونياس الثالـث, صـديق مقـر.  قبل امليالد170ومرص عام  ّ ّ ب مـن ّ

ّبطلميوس السادس, قاد قواته اليهودية ملساندة اجليش املرصي ضد السلوقيني َّ ْ َ لكن القـوات . ْ
مـع  هسنفـيف التـاريخ  −ًتقريبـا  −ُالسورية انترصت, وأونياس أجرب عـىل اهلـروب إىل مـرص 

ْالقدس املعبد يف ;يف هذه األثناء. ِهِتَنَهَالعديد من ك ْ سيُ َكهنةل الَبِ عليه من قَرِطُ َ ّ الال صـدوقيني َ ّ
 .احللفاء للحاكم السوري

 استوىل عـىل الكنـوز التـي يف , ويف هذا الوقت, قبل امليالد, غزا إنطاكيوس ثانية169عام 
 يف الـسنة التاليـة, لكـن الرومـان األقويـاء طـردوا إىل مرص −ثانية  −انتقل يف غزواته . املعبد
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ًجـداة ّكانوا يرغبون بحامية احلبوب املهم. ًإنطاكيوس خارجا بعـد ذلـك, .  إلمـدادات رومـاَّ
سـه لإللـه َّ مـن ذلـك كرً وبدال,م املزيد من العبادة اليهودية يف املعبدَّ حر167إنطاكيوس عام 

د, ُّمـرَّ إىل الت)إرسائيـل(ني يف ّتبقُاليهود امل −ًخريا أ −الذي قاد هو لقد كان هذا الفعل . زيوس
 .نيّحتت قيادة املكابي

 منـذ ًابَّرُ خمًاوجد معبد. عندما كان يف املنفى, أونياس أراد احلفاظ عىل خدمة املعبد الرشعية
ْ وسأل بطلميوس إن, يف الدلتا املرصية)Bubastis«)1«ة طويلة اسمه بوباستس ّمد ْْ َ   كان بإمكانـهَ

ِه كمعبد هيودي; منءأن يأخذه ويعيد بنا ْبطلميوس طلبه َحُ َ ْ  عـىل يُ بنـ−  كـام يقـال لنـا− املعبد. َ
ْالقدسالذي يف  ه,نفسالتصميم   بعد أن بدأت فيه الشعائر, كان هذا املعبد هو ;بشكل ملحوظ. ُ

ِالوحيد الذي خد َكهنةل الَبِ من قَمُ َ  كـان هـذا هـو ;يف احلقيقـة. ّ الرشعيني من النسب الصدوقيَ
يف . َّ بام أنه كان خارج اليهوديـة, شـهرته كانـت غامـضة;ْلكن. املعبد اليهودي الرشعي الوحيد

ّبأن اهلدف كان احلفـاظ عـىل الـشعائر واخلـدمات الـرشعية يف  −عىل األغلب  − يبدو ;احلقيقة
ْالقـدة الرشعية من السيطرة عىل املعبد الـذي يف َانَهَن الكَّ حتى تتمك,مرص فقط ; لـو حـدث سُ

َكهنةذلك, لكان ال َ ً, ذلك مل حيـدث مطلقـا, ّلسوء احلظ. ن للعودة عىل الفوريّن ومستعدي جاهزَ
ّ الصدوقيُهُتَنَهَولذلك هذا املعبد وك  . سنة بعد ذلكْيَئتن حافظوا عىل اخلدمات حلوايل موّ

ّ وسيلة أن هذه املؤسّ بأيًالذلك هو ليس واضح وأهنا عىل  ,سة املرصية كانت غري رشعيةّ
ّاين الذي يناقش يف اهليكل, وبشكل خـاصّبّنقيض تعاليم القانون اليهودي الر  احلـديث عـن َُ

ْالقدس من ً بدال,إمكانية إنجاز النذور يف املعبد املرصي  وسواء كـان مـن املحتمـل لكـاهن ,ُ
ْالقدساملعبد املرصي اخلدمة يف معبد  األقـرب ينيني ِّهذه النقاشات تكشف بأن اخلـرباء الـد. ُ

ًالُمن العلامء احلاليني إىل تلك الفرتة كانوا يدعمون ك ًا كان ما َّ أي;ُأخربكلمة . رَظَّ النْيَ وجهتَّ
ِّقالته التوراة عن املوضوع, ال يشء يشك  . ملعبد أونياسًا واضحًال شجبُ

اذا  وأن نحاول أن نفهـم ملـ,ّ من الصحيح أنه جيب علينا أن ننظر إىل تاريخ هذا املعبد;ًإذا
َكان يع ًجدا ًااسَّ وجوده حسُّدُ  بحيـث ; بحيث كان من الـرضوري هتميـشه إىل درجـة كبـرية;َّ

                                                           
 .ُاملرتجم.  وهي مدينة مرصية قديمة,يقع يف الزقازيق يف دلتا النيل  )1(
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ًجدااليوم ال يعرف عنه إال القليل   َّ مـن علـامء اآلثـار أيّ أيُ, مل يبـد1929وملاذا منذ .  من الناسَّ
ِّ هو مل يسبق أن نق−ً أيضا −اهتامم هبذا املوقع? وملاذا  م, عىل الرغم من احلقيقة َّنظُب فيه بشكل مُ

َّبأنه تـم    العثـور هنـاك عـىل جـزء مكتـوب باللغـة العربيـة? عـامل اآلثـار فلنـدرز بيـرتي أبلـغ ّ
 .ّ وعن وجود جزء من نص حيمل اسم إبراهيم, عن وجود شواهد لقبور هيودية هناك−ً أيضا −

ري مرغـوب  اإلمكانيات الراهنة هي أن املخاوف السياسية جعلت املوقع إضافة غحدإ
ي قد جيعـل األمـر أكثـر سـهولة ألولئـك ّمن املحزن أن هذا التحد. م اآلثار املرصيْفيها لعل

ّتـل  (»Tell el-Yehoudieh«املوقـع الـذي اسـمه . ن هذا املوقع إىل األبدْفَالذين يرغبون بد
ِّ عـن القـاهرة, خـرًن مـيالي, والذي يبعد حوايل عـرش)َّاليهودية ى َّغطُسـيًيبـا  وقر,ةَّب بـشدُ

 . برسعةد عمل ينفِّالوقت للقيام بأي. )1(عية للبلدة احلديثة شبني القناطرُّبالضواحي التوس
ّإن قصة هذا املعبد يقد ّ  »ّحـرب اليهوديـة«يف عمله األول .  اليهودي جوزيفسّؤرخُمها املّ

عان ِ بنى املعبد يف مرص هو الكاهن األكرب أونياس, ابن كاهن أسبق اسـمه سـمْنَ مَّيصف بأن
ْوصديق  لبطلميوس السادس َ ْ ّهذا الكاهن عرفه التاريخ باسم أونياس الثالـث, الـذي كـان . َ

ّمن ساللة الصدوقيني الرشعيني ّ. 
 يف ;ْولكـن. »العصور القديمة لليهـود«ف جوزيفس كتاب َّ, ألًقريبابعد مخسة عرش سنة ت

 ابـن أونيـاس −ّنيـاس الرابـع نسب بناء املعبد يف مرص إىل أو: ّ تفاصيل القصةَّهذا العمل غري
ّل فرتة بناء املعبد إىل تاريخ الحق, بل األكثـر أمهيـة هلـدف ْقَبن −فقط  −ذلك مل خيدم . ّالثالث

ّع شخص ما مل يكن كاهن أكرب من الساللة الصدوقيةْضَجوزيفس هو و س ّؤسـُ كـام كـان امل,ّ
بتغيري . ه من بعدها ولد كام كان يف اجليش املرصي,ًا عسكريًاّأونياس الرابع كان قائد. احلقيقي

 ملاذا أراد القيام هبذا?.  عن املعبد اليهودي يف مرصَ الرشعيةُب, أزال جوزيفسَسَّالن
  ح جيزا فـريمس أسـتاذ جامعـة أكـسفورد ِّرصُي. س حتى يومنا هذاَامرُيزال يامهذا اخلطأ 

َّبأن أونياس الرابع هو الذي أس −بشكل واضح  − ّ وبـذلك حيـافظ عـىل س املعبـد املـرصي, ّ
 قبـل ْإن: يف هـذا املثـال, العمليـة واضـحة. ِّيِّاستثناء هذا املعبد من االعتبار األكاديمي اجلد

                                                           
 .ُاملرتجم. شامل القاهرة مبارشة  )1(
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ُالتاريخ باختيار أونياس الثالث كم  ولن جيعـل ,َّ الرشعيَس, هذا سيجعل املعبد هو املعبدّؤسّ
ْالقدسمعبد  ُ أونياس الرابع كمَ اختار التاريخ قبولِإن. ًا رشعيُ س, سيكون املعبد املرصي ّؤسّ

 وعـىل ضـوء »حـرب اليهوديـة«ة جـوزيفس يف كتـاب ّ عىل ضوء أدل;ْلكن. رشعيالغري هو 
ُبانية املّالتقاليد الر َرة, وبشكل مثري لالنتبـاه, أونيـاس الثالـث كـان مـّبكّ  بنـى هـذا املعبـد, ْنّ
 .ًارشعي −ة يف احلقيق −ّ جيب علينا أن نستنتج بأن املعبد املرصي كان ;وبالتايل

ِدي اليونانية التي وجُخمطوطات ورق الرب  يف قمران تشهد عىل ارتباطـات 7 يف الكهف ْتَدُ
ُالزيلوت«فني اليهود ّتطرُوثيقة بني امل ْ , وأن ً يف اخلارج, وأن مرص كانت املصدر األكثـر احـتامال»َّ
كانـا  −عىل مـا يبـدو  − مهاالكن ااجلاليت. َّفني كانوا نشطاء داخل اليهودية واجلليلِّتطرُأولئك امل

 هناك بشكل ملحوظ صالت أقرب جتعل معبد أونيـاس يـرتبط بيئـة ;ْولكن. من أبناء صادوق
ُالزيلوت«فني ِّتطرُامل ْ َهذا يمكن توضيحه بواسطة التقويم الذي كان يستخد. »َّ  .مُ

يوم الـذي د فيه الـشهر اجلديـد بـالَّدُ والذي حي,َّ القمريَأغلب اليهود استخدموا التقويم
َيشاه ُد فيه القمر اجلديد أوال, واليوم كان يقاس من الغروبُ عىل أية حال, هذا التقويم كان . ً

ُالزيلوت.  العملية بمجرد إضافة أيام عند الرضورةَّ تتمْعديم الثقة, ويمكن أن ْ  لفـائف وفّؤلُ مَّ
ًجدا ًا خمتلفًملوا تقويام يف قمران, استعًاالبحر امليت, والذين يبدو بأهنم كانوا يمتلكون مركز َّ .

اثنـان مـن . يبـدأ اليـوم عنـد رشوق الـشمس −بالنسبة هلـم  −كان التقويم الشميس, لذلك 
كتــاب « و»كتــاب الرجــوع«ت يف قمــران, ومهــا َدِجــُرة التــي وِّبكــُالنــصوص اليهوديــة امل

 . الطائفية»لفيفة املعبد«, وكذلك َّ الشميسَ, كالمها استعمل التقويم)1(»ْأخنوخ
يني عـىل أسـاس التقـويم ِّ كان يستخدم التقويم السنوي الـد−ً أيضا −معبد أونياس ربام 

 للفيلسوف اليهودي والزعيم األرستقراطي الثقايف فيلو اإلسـكندراين, الـذي ًطبقا: الشميس
ِّالسيد  يف عهد َبَتَك ْالقـدس الـسبعة فـروع يف معبـد ي للـشمعدان ذَ املركزيةَ الشمعةَاملسيحَّ ُ 
ِّت متثكان  بـسبعة ًا شـمعدان جلوزيفس, معبـد أونيـاس مل حيتـوًطبقاعىل أية حال, . ل الشمسُ

ّبكل  − اهذ. »ًا ساطعًا يمنح ضوء,ق وحيدَّعلُمصباح م« عن ذلك كان فيه ً بدال;ْفروع, ولكن

                                                           
ًأخنوخ وفقا لرسالة هيوذا يف العهد اجلدي  )1(  .ُاملرتجم. د هو سابع اآلباء من آدمْ
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 َكـان يـستعمل التقـويم −يف احلقيقـة  −ّل الشمس, ويقرتح بأن معبـد أونيـاس ِّمثُي −احتامل 
ُالزيلوتعه يف عامل ْضَلوًيا  إذا كان األمر كذلك, ذلك سيكون برهانا كاف.الشميس ْ  . األوسعَّ
 تلك َّ كلُ هذا املعبدَثَدْحَ ملاذا أَ ولنر,ًدة معاَّعقُ تلك اخليوط املّع كلْمَ هو الوقت جل;اآلن
ًجدااسة َّتزال حسا م−كام يبدو  − والتي ,العداوة  ًاد يبدو أمربالرغم من أن هذا ق.  حتى اليومَّ
 كالعديـد مـن احلقـائق ;ثبت بأنه عىل درجة كبرية مـن األمهيـةُ يف بادئ األمر, لكنه سيًابسيط

ِّالسيد  والتي كانت تبدو بسيطة كدهن ,األخر التي الحظناها  أو , بمـرهم النـاردينَاملسيحَّ
ُيوسفالزيارة الليلية الغامضة ل ِّالسيد  من الراما ونيقوديموس لقرب ُ  حيمالن معهام ا ومهسيحَاملَّ
م هـذه التفاصـيل يف ْهـَن من فَّ ونتمك,عندما نصبح أكثر ألفة بالبيئة. ةّيّبّالزيوت والتوابل الط

ًجدان عىل املراقبة بمنظور خمتلف يقادر −عندها  −عقولنا, سنكون   . هذه األحداثّ لتجيلَّ
ف كبـري يف َرَجيلـس يف تـ − ّبال شـك − التارخيية, وكان ُهَبُتُعندما جوزيفس كان يكتب ك

ْالقـدسل احليـاة بعـد دمـار املعبـد يف َّ ويتأمـ,القرص اإلمرباطوري يف رومـا ح اآلالف ْبـَ وذ,ُ
ُالزيلوت ِّالعديدة من مواطنيها, كان لديه أسباب كافية لذم ْ بعـد . ّ وكل ما كانوا يستندون إليهَّ

ُ يشء, كان ذلك أقل ما أمكنه فعله لرّكل  .ئلة اإلمرباطورية الرومانيةد, العاُدُعاته اجلّ
ُالزيلوتلقد ألقى الالئمة عىل  ْ .  تلـك اخلـسارةّبت كـلَّ التي سب,رةّدمُ احلرب املِّ يف تفيشَّ

. ة الئمـةَّ نفـسه مـن أيـيعفـُ لكـي ي;وت بشكل ذكيُلْيَّف تارخيه الشخيص كقائد للزَّلقد حر
الذين هم كام يـصفهم : اليهوديةة ّلنرش الصورة الربيئة لألم −بجهد  −, عمل هانفس بالطريقة
ِّوالني لسادهتم الكبار, البطليموسيني يف مرص والرومان يف اليهودية, وبأهنم ضلُبالرعايا امل ُ وا ُلَّ

ُالزيلوتل َبِمن ق ْ كـام : وهنا لدينا النقطة اهلامة احليوية للمـسألة. ينِّتهورُة املَلَتَ والق, املشاغبنيَّ
َكهنةرأينا,  َ ّي املرصي كانوا من الصدوقيني;  املعبد اليهودَ ُالزيلوتّ ْ َّ يف اليهودية واجلليل كـانوا َّ

ّ من الصدوقيني; أولئك الذين كتبوا لفـائف البحـر امليـت كانـت مـن الـصدوقيني −ً أيضا − ّّ ّ
ّالصدوقينيبها َّاحلرب الكارثية كان سب. وتُلْيَّوالز ّها من الصدوقينيؤوأعضا ,ّ  الذين كـانوا ,ّ

َّالبد جوزيفس كان ;بالطبع. »ينِّيف الددين ِّتشدُم« ع القائـل بـأن املعبـد ْضـَل مـن الوِّقلـُ أن يُ
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ِاليهودي يف الدلتا املرصية خد َكهنـةل الَبـِ من قَمُ َ ّ الـصدوقيني الـرشعينيَ هـو مل يكـن عنـده . ّ
 .ّ أراد االحتفاظ بمكانته املميزة يف قلب األرستقراطية الرومانيةْ إن,ُأخرخيارات 

ًخـصوصاّر بأن اجلاليـة اليهوديـة املـرصية, َّىل ذلك, جيب علينا أن نتذكعالوة ع ُ  احلـرض ُ
ت َّأن يتفادوا املشاكل التـي حلـ −ها نفسبالطريقة  −ّ االنتشار, متنوا واإلسكندرانيون الواسع

ُالزيلوتعندما . )إرسائيل( بإخوهتم يف ًراّؤخُم ْ وا ؤ وبـد,ن وصـلوا إىل اإلسـكندريةو اهلـاربَّ
ان اليهود َّكُّل بعض اليهود البارزين الذين عارضوهم, قام السْتَ وقاموا بق,ق اإلثارةْلَخهناك ب

بـشكل واضـح, . بوهم حتى املـوتَّبتسليمهم إىل الرومان, الذين رسعان ما عذ −برسعة  −
ّاليهود اإلسكندرانيون كانوا يرغبون باالبتعاد قدر اإلمكان عن احلركة الصدوقي ; جوزيفس ةّ

ًجدا ًاضح أنه كان سعيدمن الوا  . بااللتزام بذلكَّ
 اليهـود اإلسـكندرانيون − رغم وجود املعبد اليهودي يف الـدلتا −ّ أنه −ً أيضا −الحظوا 

ْالقـدسدين للمعبـد يف ّؤيـُالبارزون كانوا مـن كبـار امل ْالقـدس; افتقـار املعبـد يف ُ  للـرشعية ُ
ّالكهنوتية الصدوقية كان   أو عـىل ; قليـل مـن األمهيـة بالنـسبة هلـمقدرعىل  −عىل ما يبدو  −ّ

املـدير .  والـسلطة, الذين نعموا بـالثروة,, قدر قليل من األمهية لألرستقراطيني اليهودّاألقل
ْالقـدس ملعبد ع الرئيسّتربُاملايل ملرص, األرستقراطي اليهودي ألكساندر ليزيامخوس, كان امل ُ .

ن بلـغ ْيَذَّ اللـْنيَة السميكة التي كـست البـابَّيِّثمن الصفائح الذهبية والفض −ًشخصيا  −دفع 
ِابنه, اجلنرال تيربيـوس ألكـساندر. ً قدما عىل مدخل حمكمة النساءنيارتفاعهام مخس ْ  حـاكم − َ

 −كـام الحظنـا  − كـان −  بعـد املـيالد66 بعد امليالد, ويف عـام 48 بعد امليالد إىل 46مرص من 
 بعـد 70م املعبد عـام َّأركان اجليش الروماين الذي حط ورئيس هيئة ,َ من تيطسًابَّقرُ مًاصديق
َّال األب وال االبن كان لـدهيام أي حمبـ. امليالد ّ أو باالمتـداد, الـصدوقيني;وتُلـْيَّة للزّ وكـام . ّ

ِ اجلنرال تيربيوس ألكساندر كان صديق−ً أيضا −الحظنا  ْ  .وزيفسجل ًابَّقرُ مًاَ
فيلـو حـاول .  الفيلسوف فيلو اإلسكندراين:ألكساندر ليزيامخوس كان لديه أخ مشهور

ُ الفلسفة األفالطونية واليهودية معا, مَجْمَد ْخذا نظرة باطنية للفكَّتً من بـني أعاملـه . ر اليهوديً
ِالتي كت . ةَّهمُها مَّدينية اليهودية التي عِّ عن العديد من املجموعات الدٌبُتُ هلا البقاء, هناك كَبُ

http://kotob.has.it



  164

ّبتلك املجموعات ذات الطبيعة الباطنية, وحتى الـرسًيا كة شخصكان لديه ميول إىل املشار  ,ّيةّ
 التـي بـدت بأهنـا املكـافئ اليهـودي للتقاليـد ,ة اليهوديةّالديانضمن  −بحسب رأيه  −وهي 

رغـم . ّ والفيثاغوريـة,ّالفلسفية اليونانية التي كان حيرتمها بشكل أكرب, كالتقاليد األفالطونية
ِ, فيلو مل يذكر املعبد الذي بن هاّ كليانات اليهودية املختلفةّذلك, يف استطالعاته للد ة مـن َّ مرَيُ

 .ل أونياس يف الدلتاَبِق
 إال أن نستنتج ,ّهذا الصمت مثري للفضول, لكننا ال نستطيع أن نقرأ أكثر يف هذا املوضوع

ن املـرء قـد أل.  إيـضاح−  ذاتهِّدَ بح− لكن هذا. ّقد قرر إمهال وجوده −لسبب ما  −ّبأنه كان 
ًع بأن اليهود األكثر بروزاَّيتوق ع َّ يتمتـ, يف اإلسكندرية قد يفخرون بوجود معبد هيودي كهـذاّ

ًجدابسلف مهيب   والـذي ,السبب الذي مل جيعلهم كذلك. يزال يواصل العمل يف مرصام و,َّ
ْالقـدسم املعبد يف ْعَ يواصلون د−  كام فعل شقيق فيلو− جعلهم ي أداره  ذلـك املعبـد الـذ− ُ
َكهنة َ ُالزيلوتل َبِمن ق −بشكل عنيف  −َعارضني ُ كانوا مَ ْ هل هـذا . ّسبب هام −ربام  − هو − َّ

ُالزيلوتل فيلو سببه بعض املعرفة بالتعاطف مع َبِالصمت من ق ْ ل الكهانـة التـي ختـدم َبِ من قَّ
 وكـان ,وتُلـْيَّ للطموحـات الـسياسية للزًادركُاملعبد يف الدلتا? هل من املمكـن أنـه كـان مـ

 .م اإلمهال املثري للفضول الذي قام به فيلوْهَ هلا? هو اقرتاح معقول فيه فائدة لفًاعارضُم
, وهـي مدينـة )Heliopolis«)1«َّهذا املعبد كان عىل الطريق من اليهودية إىل مدينـة الـشمس 

َّ من اليهودية إىل مرص ًاَّاملسافرون بر.  ويف الوقت الراهن هي يف موقع مطار القاهرة,ة يف مرصَّهمُم
ن اليونانيـة ُدُ إىل املـةيـِّؤدُبيـنام الطريـق امل. كانوا سيبدؤون رحلتهم عىل الطريق إىل مدينة الشمس

ع نحو الغرب, وعبور مـستقيم إىل أسـفل َّتفرت ت واإلسكندرية كان, )Naucratis«)2«نوكراتيس 
 كـان ْإن. عليـاال ومـرص ,)Memphis«)3« وإىل ممفيس , ومدينة الشمس,ّؤدي إىل املعبدُ ي,الطريق
ِّالسيد  ُالزيلوته إىل مرص, وبصفتهم من ْيَأبومع  قد سافر َاملسيحَّ ْ  الصاحلني, فإهنم كانوا سريغبون َّ

                                                           
, كانت مركز »مدينة الشمس« ضمن القاهرة, تعني باليونانية − اآلن − هي مرص اجلديدة, مدينة قديمة تقع ;اآلن  )1(

ْإله الشمس, تقع عىل بع  .ُاملرتجم.  كلم شامل رشق القاهرة10د ُ
 .ُاملرتجم. عىل الضفة الغربية لدلتا النيل يف مرص  )2(
 .ُاملرتجم. كانت عاصمة قديمة ملرص.  تقع عىل رأس دلتا النيل جنوب القاهرة,مدينة أثرية مرصية  )3(
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 عىل طول ًكون جنوباَّ كانوا سيتحر;باليونانيني, وبالتايل −بقوة  −رة ِّتأثُبتفادي اجلاليات اليهودية امل
 .ا من املستحيل تفادهي;ببساطة.  بمعبد أونياسُّرمتي ت ال, الطريقههذ

ًجداومن املستبعد  ِّالسيد  أن َّ ُالزيلوت الذي نشأ يف بيئة − وعائلته َاملسيحَّ ْ , وهو الـشخص َّ
َالذي متنى وصىل من أجـل إرجـاع ك ّ ّة الـصدوقيني إىل معبـد َانـَهّ ْالقـدسّ  −فقـط  − كـانوا ,ُ

  تقـود  هـاّكلهـذه املالحظـات . د اليهـودي املـرصيون مرور الكرام من أمام هذا املعبُّسيمر
ِّللسيدإىل االعتقاد بأن معبد أونياس خدم كموقع التدريب األول  −بشكل طبيعي  − . َاملسيح َّ

َّاستهل فيه معرفته بالعامل السيايس النشيط للزالذي ربام كان ذلك املعبد هو املكان   .وتُلْيّ
 حيث من املفرتض ; عىل أنه الفرع اخلارجي للجليلبمعنى آخر, يمكننا أن ننظر إىل املعبد

ُالزيلوتأن  ْ  بالنـسبة لعائلـة ًا جيدًا مكان−ً أيضا −كان . موا مهنتهمَّ الناطقني باليونانية قد تعلَّ
ِّالسيد  َاملسيح املنتظرم بأن يكون َّ بإمكانه أن يتعل; وبالتايل, لكي جيلبوه إليه;َاملسيحَّ ُ  ; إلرسائيلَ

َاملسيح املنتظرة َّصوص واملالحظات عىل مهمّألن كل الن ُ َّ ربام − َ لـذلك . رة هناكّ كانت متوف−ُ
َقدسةُد لسفر العائلة املّ سبب جي− اآلن −لدينا  َّ  إىل مرص, وسبب للتعليق القصري الذي أورده َ

َّمتىإنجيل  َ ليقنع بأن اهلروب كان من خطر الو;َ و يف احلقيقـة, يبـد. د الذي وعد به هريودسْأُ
ِّللـسيد للـسامح َثَدَ ح, أثر إجيايبا ذً كان عمال, بل باألحر, عىل اإلطالقًابأنه مل يكن هروب َّ 

 . واجلليل,َّ عن املشاكل يف اليهوديةً بعيدا, والدراسة والتعليمِّوُمُّ بالنَاملسيح
ُالزيلوتعىل الرغم من تدريبه عىل قضية  ْ ِّالسيد , َّ   بـع َّات −مـا  كام رأينا, يف وقـت − َاملسيحَّ

ِ كشًا طريق,خرأ ًاطريق − ًاَّرس − َاملـسيح ّعندما تـم تكريـسه بالزيـت ليكـون  −فقط  − ْتَفُ
َاملنتظر  أكثـر ًا طريقتلك الطريق كانت. يهِّ أراد حتدْنَ مّ عندما كان األوان قد فات عىل كلْ أي;ُ
م مثل هذا املذهب? َّتعل مكان من العامل اليهودي يف مرص يمكن أنه ّرغم ذلك, يف أي. باطنية

 املجموعـات الباطنيـة يف ذلـك الوقـت, حـدإ هذا السؤال, نحتاج للنظر إىل نللجواب ع
ِواحدة وص  .ل فيلو اإلسكندراينَبِ من قْتَفُ

ًمتتد بحرية ماريوت بعيدا بني البحـرية والبحـر .  نحو املنطقة اجلنوبية الغربية لإلسكندريةّ
أثناء .  عن جدران املدينةًاملسافة ثامنية عرش كيلومرت −ًيبا تقر − ُّ يمتد,يس منخفضْلِ كٌّهناك تل
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 فيهـا مـساكن, , كان هنـاك أرض منخفـضة− ِّ هذا التلْيَ عىل جانب− عهد فيلو اإلسكندراين
ربام بيوت صيفية كان يملكها أغنياء اإلسكندرية, باإلضافة إىل عـدد مـن القـر والبلـدات 

لـه النـسامت َّيس كانـت تتخلْلـِوء الكُتُّ ومن البحر, هذا الن,ةربه من البحريُبسبب ق. الصغرية
 سـكنت ;ِّلَّعىل هذا التـ.  مقارنة هبواء املدينةته,وبرود ,ّاجلو التي حافظت عىل نظافة ,العليلة

ّ الذين استغلوا اهلدوء الريفي, واألمن النسبي الذي قدمته ,جالية هيودية صغرية من الفالسفة ّ
 .لُّأمَّي لتكريس أنفسهم حلياة التّحّ والص,ري الباردْحَ واهلواء الب, القريبة والبلدات,الفيالت
 −  كـام أوضـح فيلـو− , والتي)Therapeutae«)1«ّان هذا املجتمع كان اسمهم الشفائيون َّكُس
 واإلحساس − شفاء الروح −ً أيضا − بل , فحسب, ليس شفاء اجلسم−اإلحساس بالشفاء  حتمل

 َّسـية لإلنـسان, وأنْدُ اإليـامن باحلقيقـة الق;»حقيقة الذات«زت عىل َّ تركنيّلشفائيعبادة ا. بالعبادة
ْالقد َسية ال ختلُ ُ  . أبعد بكثري من أن تصفه اللغةًا الهوتيًاكان هذا مفهوم. ّ بل هي أبدية,قّ

ًجداّة, الشفائيون كانوا خمتلفني َّهمُق املُرُّ الطحدإيف   ,سةَّكرُ عن املجموعات األخر املَّ
َ, كان يعرتنيعند الشفائي. ً مثالنيالتي وصفها فيلو, كاألسني  , للرجـالاتساويُف بالنـساء مـُ

, نييف احلياة الروحية للمجتمع, عىل نقيض ما كـان عنـد األسـني −بالكامل  − َ يشاركنَّوكن
 ّ فخورين بحقيقة أهنـم اسـتثنوا النـساء;−  وبلينيوس, وجوزيفس, لفيلوًطبقا − الذين كانوا

ٌلـَهواعتقدوا بأن النساء  ِّللسيداملوقف الشامل  −هنا  −ر َّجيب أن نتذك. ْ  نحو النساء يف َاملسيح َّ
 كـام ورد يف اإلنجيـل, ,ورُكُّد الذي أحدثه ذلك لد البعض من تالميـذه الـذْقَّ والن,حاشيته

 .نيسني مع األَاملسيحك بتحالف ِّشكُلذلك كان هناك العديد من املحاوالت التي كانت ت
مـن اإلسـكندرانيني  −عـىل مـا يبـدو  − التي كانـت , من النخبةًاّالشفائيون كانوا جمتمع

 والتـي , التـي كـان فيلـو منهـا, واألغنياء من الطبقـة األرسـتقراطية,مني بشكل حسنّتعلُامل
 أن يبـدو. سـة للعبـادةَّكرُ وأن تعيش حياة البساطة العامـة امل, أمالكهاِّ عن كلِّخيلَّلت التَّفض

َّا لتعليقاته التي تتَرَظَ ن−فيلو   وبأنـه , قـام بزيـارة هـذه املجموعـة−سم بالتجربـة الشخـصية ً
 . وخدماهتا,شاركها يف البعض من طقوسها

                                                           
 .ُاملرتجم.  ومن هنا جاءت التسمية,»ّعالجي«تعني » therapeutic«كلمة   )1(
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سـت َّ كهـذه كرُأخـريصف فيلو وجود جمموعات : اوحدهلكن هذه املجموعة مل تكن 
ّح فيلـو بـأن ِّوضـُكام ي.  كافةق املرصية وأهنا انترشت يف أنحاء املناط,لُّأمَّنفسها ألنواع من الت
ِجمموعات مماثلة وج ّ, الشفائيون كـان ُأخر من العامل ضمن تقاليد دينية ُأخر يف أجزاء ْتَدُ

 . البالدّلون النسخة اليهودية للتقاليد الباطنية الواسعة االنتشار التي توجد يف كلِّمثُي
ّعىل أية حال, إن نتيجة قبول الشفائي ُء, هي أنه عندما ت للنسانيّ س املجموعة نفـسها يف ِّكرّ

التي هي الوحيدة القادرة عـىل معرفـة « إىل البصرية الروحية −لية األعىل للروح ُّأمَّالتجربة الت
 بالنـسبة ًاهذا قد يبدو واضـح.  فإن جنس العابدين ال عالقة له−»الفرق بني احلقيقة والباطل

ًحقا ًا هذا املفهوم كان ثوريَاملسيحِّيد َّالس يف زمان فيلو و;ْ ولكن,لنا اليوم َّ. 
من  −م َّ الذين هم شعب تعل−ّالشفائيون «: يقول فيلو: ّالشفائيون كانوا صوفيني وحاملني

مون ملـا ْسَ وكانوا يـ,يرغبون برؤية احلقيقة −ًمتاما  − كانوا −كيفية استعامل بصريهتم  −البداية 
 .»هو أعىل من أحاسيسنا

 كام وصـفه فيلـو »حلقيقة الذات« أو − مبارشة للحقيقة ا أن يكون لدهيم رؤيّأراد الشفائيون
ًحقـا لكي خيتـربوا مـا هـو موجـود −   هـذا .  وراء العـامل القـايس والفـاين هلـذه احليـاة العـابرةَّ
ًخصوصا كان هدف العديد من املجموعات التي نشطت يف العامل الكالسيكي, −ً أيضا − ُ  تلك ُ

ِّرسالطوائف العظيمة وال هذه املجموعة التـي لـدينا هنـا هـي نـسخة . »الغامضة«ى َدعُة التي تَّيِّ
 . تعمل بطريقة أسهل بكثري ضمن التقليد اليهودي;ْ, ولكن ه نفسهيودية, تبحث عن اهلدف

ُالشفائيون كانوا ي َقدسـةُأثناء النهار كانوا يقرءون النصوص امل. ون عند الفجر والغروبُّصلّ َّ َ ,
ِّعدهان  مً بدال;ْولكن  احلـريف َّوا أن الـنصّدع لفيلو, ًطبقا. حكاية لألمة اليهودية, فهموها ًاتارخي َ

 . هم بحثوا عنهْإن −فقط  −ن عىل العثور عليه وّ وبأهنم قادر,هو رمز ليشء اختفى
ّل أحد األعضاء الكبار; كل مخـسني َبِ ويسمعون احلديث من ق,ّكل سبعة أيام كانوا جيتمعون

عباءات بيضاء, ويأكلون وجبة طعـام  −مجيعهم  − يرتدون فيه ,ًاًعقدون اجتامعا رئيس كانوا يًايوم
َمقدسة َُّ بـة مـن املفـردات َّركُلون جوقة مـن الرجـال والنـساء إلنـشاد الرتاتيـل املّشكُ بسيطة, ويَ

: فجر, ويكشف الطبيعـة الشمـسية لعبـادهتمالّ طوال الليل حتى ُّهذا املهرجان يستمر. واألحلان
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 وعندما يرون الشمس وهي تـرشق ,جهة نحو الرشقَّتُفون ووجوههم وأجسامهم بالكامل ميق«
 .»ون من أجل أيام ومعرفة ساطعة للحقيقةُّصلُ وي,يرفعون أيدهيم إىل السامء

ًجدا هذا نوع خمتلف ;بشكل واضح عـىل  −ًمطلقـا  −ة اليهودية, نـوع ال يعتمـد ّالديان عن َّ
 اهـتامم ّ مل يكـن هنـاك أي− ّ التي هلا صبغة فيثاغورسية قوية− نيّائييف عبادة الشف. عبادة اهليكل

ًجداة َّهمُبالعبادة اليهودية, التي كانت م َكهنة للَّ َ ْالقـدس ْيَ يف معبدَ  والـدلتا املـرصية, أو بنقـاوة ُ
َكهنةال َ وت, أو بمجـيء ُلْيَّ الكبار الذين خيدمون تلك الطائفة, وكان عنـدهم اهـتامم كبـري بـالزَ
َسيح املنتظرَامل  −ببساطة  −ّور واإلناث من الشفائيني, كان هناك ُكُّلألعضاء الذ. داود من ساللة ُ

 .إمكانية حاملة بمالقاة اهللا
ًحقامملكتهم  ِّالسيد :  مل تكن يف هذا العاملَّ  )(1. ذلكَ أثبتَاملسيحَّ

ُّعـدنقاش, وهـي  املزيد من الّ والتي تستحق,ّ يف اعتقادات الشفائينيُأخرهناك مالبسة  َ 
َّن أن كل التُّدوكانوا يع. كامل العهد القديم عىل أنه رمزي َاملسيح املنتظرؤات عن ُّنبّ ُ  التي قاهلـا َ

 سـيأيت ًا فعليـًارَنتظـُ مًاسيحَبـأن مـ −يف اعتقـادهم  −مل يكن هناك سـبب . األنبياء هي رمزية
ِّالسي يكون ْ سبب ألنُّ; مل يكن هناك أي)إرسائيل(لتحرير   امللـك والكـاهن األكـرب َاملـسيحد َّ

َّ ربام −ر َنتظُسيح املَالفعيل; الترصحيات النبوية للم ًحقا − كانت −ُ رمزيـة لـيشء مـا أعمـق  − َّ
ْالنجم«كيف أن  − ُمن قبل −رأينا . ًوأكثر غموضا  هـل ;ْر, ولكـنَنتظـُسيح املَ كان يرمز للم»َّ

ُبطرس لألمام? هل بإمكاننا أن نر ترصيح ً أن نتجاوز هذا املفهوم قليال− اآلن −باإلمكان  ُ 
ي? هـل َمـسيحيف العهد اجلديد عىل أنه يعكس هذا النوع مـن التخمـني, ولـو أنـه يف سـياق 

ُبطرس يف رسالة »ُ ويرشق كوكب الصبح يف قلوبكم,إىل أن يطلع النهار ,..«العبارة   الرسول ُ
َيمكن أن تفرس كتشجيع جل) 19: 1(الثانية  َّ   الباطني يرشق من أعامقنا?ل النورْعُ

ة ّالديانـًبمثل هذه املواقف التي تبـدو واسـعة االنتـشار, والـشائعة أيـضا, ال عجـب أن 
 امإهنـ: ز من النوعية الباطنيةّتميُ بشكل مانعَّ تتمتتاية بعد ذلك, كانَاملسيحاليهودية يف مرص, و

                                                           
 إىل أن ُوهنـا يـشري الكاتـب. َ, هكذا قال املسيح لبيالطس البنطـي أثنـاء االسـتجواب»ما مملكتي من هذا العامل«  )1(

 .ُاملرتجم. م يف معبد الدلتا يف مرصَّ أنه تعلْ أي;ينتمي إىل طائفة الشفائيني −بالتأكيد  −َاملسيح كان 
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 حيث قام شخص ;ّ نجع محادي يف مرص يفام; إهنًأوالية َاملسيح حيث بدأت الرهبانية ;يف مرص
ــة  ــصوص الباطني ــن الن ــة م ــصوص الغنوســطية, تلــك املجموع ــاء الن ــا بإخف ــسيحم ية َامل

 وواحـدة مـن نـصوص هرميـز الثالثـي العظمـة , بام فيها واحدة ألفالطون−والكالسيكية 
»Hermes Trismegistus«)1( ,وواحدة آسكليبيوس)التي كانت قد مج− )2 ِ ْ واسـتعْتَعُ  ْتَلِمُ

 . ر يف الصحراءْيَل دَبِ قمن
َكنيسةال  ; التفكري حتى هناية القرن الثالـثية يف مرص كانت متتلك شخصيات باطنيةَاملسيح َ
ْمليكعا تقاليـد مـرصية كانـت قـد .  وأورجين, عـىل سـبيل املثـال,ين كليمنت اإلسكندراينِّ الدَ
ُيوسف عهد −بت إىل اليهودية منذ البدايات األوىل َّترس ويف أزمنة أحدث, كام نـر  − وموسى ُ

 مـن ًا باطنيـًاّكان لدينا جمموعات كالشفائيني يامرسون نوعـ هّكليف وسط ذلك . يف كتابات فيلو
َكهنة الذي احتفظ بال, ولدينا معبد أونياس,ة اليهوديةّالديان َ ّ اليهوديني الصدوقيني احلقيقينيَ ّ . 

 يف مـرص التـي منحـت ذلـك َثَدَمـا الـذي حـ«: يف هذه النقطة قد يرغب املرء بأن يسأل
ية منها? ما هي الرتبة التـي نمـت فيهـا تلـك َاملسيح ونشأت ,يانة اليهوديةّالرتكيز الباطني للد
 املعتقدات الغريبة?

ّإن التعبري الساخر عن هذه األسئلة هو أن األرض مل تكن هي التي كان هلا الـدور الكبـري 
يف  −الدليل يكمن . ي سكبت احلياة من األعىليف تغذية هذه املعتقدات كام كانت الشمس, الت

ًأن كال −احلقيقة  َّ ّ والصدوقيني اليهود تبنـوا التقـويم الشمـيس مـن املـرصيني, نيّ من الشفائيّ ّ ّ
ْالذين كان إهلهم الرئيـيس رع تعبـري عـن الـشمس كمـصدر  −يف احلقيقـة  −هـو والـذي  ,)3(َ

 كان يرغب باحتـاد − ّ عىل األقل− فرعونّتكشف النصوص بأن ال. قْلَ اخلِّللحياة, مصدر كل
 .»سية اإلنسانيةْدُعمق لطبيعتنا القوذلك للوصول إىل اإلنجاز األ« ,غامض مع اإلله

                                                           
وثالثي .  واللصوصية,رْكَ وامل, والفصاحة, واالخرتاع, والتجارة,قُرُّرسول اآلهلة عند اإلغريق, وإله الط: هرميز  )1(

ْ, وقد أط»Trismegistus«العظمة جاءت من الكلمة اليونانية  » Thoth« هذه التسمية عىل اإلله املرصي ثوث ْتَقِلُ
 .ُاملرتجم.  واخليمياء,رْحِّ والس,ينِّالد:  لثالثةًامِّعلُونه مُّد ألهنم كانوا يع;دُدُل األفالطونيني اجلَبِمن ق

 .ُاملرتجم.  عند اإلغريقّبّإله الط: آسكليبيوس  )2(
 .ُاملرتجم. ُ وكبري آهلتهم,قدماءّإله الشمس عند املرصيني ال  )3(
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بـشكل  −ر َّيف صميم التجربة املرصية للحقيقة أث −ًمتاما  −الروحانية العميقة التي تكمن 
هـذه الروحانيـة . هنـاكست نفـسها َّ التـي أسـ,عىل العديد من املعتقدات األخر −واضح 
 − كانـت − ّ خاصـةًا واستخدمت طقوس,ة لألساطريَّيِّ التي استخدمت قراءات رس− املرصية

َّتنف −يف أغلب األحيان  علنة بأن ذلـك مـن أجـل ُ ومعابد معزولة حتت األرض, م,ذ يف غرفُ
 .ط بني السامء واألرضْبَّط بني هذا العامل والعامل اآلخر, الرْبَّالر

َقدسـةُع اإلمكانيات املُّ أو توق, من الفلسفةًارصيني مل تكن نوعنظرة امل َّ  أو اإليـامن الـذي ,َ
 بل كـانوا ,املرصيون مل يكونوا باطنيني فقط. عىل األمل بحياة أفضل بعد املوت −فقط  − يُبن

ًجداعمليني   .رِ مثل لعاز; والعودة, أرادوا الذهاب هناك,ث عن السامءُّحدَّهم مل يريدوا الت. َّ
 .ة يف مرصَّخفيُر يف األلغاز املَظَّ للن− اآلن −حان الوقت 
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 سقوط من هـذه احلالـة مـن ُّأي. ًاّ للمرصيني القدماء, كل يشء كان مثاليًطبقايف البداية, 
َّ الذي كان يسم−االنسجام األبدي  عظم  كان سببه النقائص البرشية, وأ−) Ma'at (»مات«ى ُ

 .تلك النقائص اإلنسانية كانت تلك التي سببها الطمع
ّة كل شخص, العظامء باإلضافة إىل املتواضعني, العمل عىل احلفـاظ عـىل َّلقد كانت مهم

فت عـىل الفرعـون, َّ املسؤولية النهائية توقَّلكن. ّ وعىل إصالح أي عدم توازن فيه,هذا الكامل
 . مرصَّي كلِّغطُتي كانت ت ال,الذي كانت تساعده شبكة من املعابد

ُيف كل صباح كانت مت س الطقوس ذاهتا; إليقـاظ اآلهلـة يف املعابـد عنـد حلظـة رشوق َارّ
َالشمس, عندما تفت ّتحف بيرتي يف لندن, الـدكتور سـتيفن ُمدير م. »م الداخيلَرَاحل«ح أبواب ُ

ب َّكون, عملية تقنية تتطلظ الْآلة حلف«:  بأنه−  عىل سبيل الدعابة− ه املعبد املرصيَّكوورك شب
َّ لضامن أن املهم… أو معرفة تقنية,فني تقنينيَّوظُم  .»ًة احلاسمة يف البقاء لن تضعف أبداّ

لقد كان املكـان الـذي فيـه األرض والـسامء : ّ املعبد كان بوابة إىل املجهول;الوقت نفسهيف 
لعديد من النـصوص تـشري إىل  كام يفعالن يف األفق, وهلذا السبب ا,ّينضامن إىل بعضهام البعض

, كان هلا عدد من املعـاين »akhet«ق هي ُفُة عىل كلمة أَّالكلمة القديمة الدال. ق سامويُفُاملعبد كأ
 مـن َّعـنيُ إىل جـزء م−ً أيـضا − بل ,عىل انضامم السامء إىل األرض −فقط  − ُّمل تكن تدل: ّاهلامة
ّ ويعود إليـه كـل ,ّيف كل صباح) لعامل اآلخرا (»Duat« حيث إله الشمس يستيقظ من الـ;قُفُاأل

ّق بالنسبة للمرصيني كان يشري إىل بوُفُبشكل واضح, األ. مساء  .ابة العامل اآلخرُ
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ِ صب−ً أيضا −األهرامات  اهلرم العظيم للفرعون خوفو يف اجليـزة كـان :  هبذه النوعيةْتَغُ
 »akhet« ذلـك, جـذر كلمـة عالوة عـىل). العامل اآلخر خلوفو (»akhet of Khufu«ى َّسمُي

ج النور عنـد غـروب ُّأحد املعاين التي أشار إليها هذا التعبري هو توه. »قُّألَّج, التُّوهَّالت«يعني 
 .ً أكرب بكثري, سنكتشفه الحقاّيّ معنى رس−ً أيضا − هناك ;ْأو رشوق الشمس, ولكن

الـيشء ). ألبـدياالنسجام ا (»مات«الدور األسايس للفرعون كان أن يعمل كضامن للـ
َاألعظم والوحيد الذي كان يطل  ;)االنـسجام األبـدي (»مـات«ب من البرش هو العيش يف الـُ

َّهذه احلالة التامة من التوازن كانت جتسد باآلهلة . ق انسجام بني الكون والعامل الطبيعيْلَ خْأي ُّ
ِّ, التي صو»مات« لعدالـة وثـامر وهـي التـي جلبـت احلقيقـة وا. ت بريشة نعامة يف شـعرهاَرُ

 .االنسجام إىل العامل
 ونعـيش ,لـدناُالعامل الطبيعي, الذي نحن و: ضمن هذا الكامل العاملي كان يتواجد عاملان

َّفيه, والعامل اآلخر الذي نرحل إليه بعد املوت, وكان يسم العـامل ). العـامل اآلخـر (»Duat«ى ُ
َاآلخر مل ينظ  ,نا وبأهنام بعيدت, أو جحيم,ةّ يوجد جنْنر إليه عىل أنه منفصل عن عامل الدنيا, كأُ

َكان يعتق.  العامل اآلخر كان دائم احلضور;باألحر.  بالوجود الدنيويْنيَأو غري مرتبطت د بأنه ُ
ُ كانتا حتيطان بـصوجلان ْنيَتَّ اللْنيَمع العامل الطبيعي, ومتشابك معه كاألفعت −سوية  −موجود 
 أو أن ,ال نـستطيع أن نـراه −عـادة  − ُورغم ذلك نحن , وقتّإنه موجود معنا يف كل. هرميز

 . نموتْنسافر إليه إىل أن
ة, والـيشء الوحيـد َّفـرسُ وغري مة,بطريقة غامض هانفسن املكانة َّالن كانا حيتان العاملاَذَه

بـدأ .  بينام العامل اآلخـر يوجـد وراء الـزمن,الواضح هو أن العامل الطبيعي يبقى ضمن الزمن
ِق, بينام العامل اآلخر نظْلَالزمن باخل  من الالهناية ّ إليه عىل أنه أزيل, ليس بمعنى أن وجوده ممتدَرُ
حـاكم . ًهو ما وراء الزمن متامـا −باألحر  −ً وصوال إىل األبدية يف املستقبل, بل ,يف املايض

, الـذي قـادهم »Thoth«, ومرشد املوتى كان ثوث »Osiris«العامل اآلخر كان اإلله أوزيرس 
 .إىل مملكة اآلهلة
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ُسمة إضافية للعامل البعيد هي أنه كان يع ِّة األبدية لكلَّفيْلَ اخلُّدّ  َّدُعـ.  يشء يف الكون املرئيّ
ِاحليـاة بنفـسها اعتقـ.  احليويـةِّ وكـل,ّ القـوةِّ األشياء, مصدر كلِّيس لكلْدُاملصدر الق  بأهنـا َدُ

 األشـكال ِّ وكشفت نفـسها يف كـل,طبيعيبت إىل العامل الَّ حيث ترس;جاءت من العامل اآلخر
 .التي نراها حولنا

ًجدا ًاقريب − ًدائام −بالنسبة للمرصيني القدماء, عامل املوت كان   كان هنـاك , من عامل احلياةَّ
َ كان يعتقـ;يف احلقيقة. عىل سبيل املفارقة, عامل املوت كان مصدر عامل احلياة. ْنيَلفة بني االثنُأ د ُ

 .ًاألحياء فعالبأن األموات هم 
رنا ِّذكُيـ)  قبل املـيالد1070 − 1550حوايل ( عىل قرب يعود تارخيه إىل اململكة اجلديدة ٌشْقَن
ًجداهذا العامل هو يشء تافه «: بأن قـرب يعـود . » اخللـود يف عـامل املـوتى«َّولكـن,» من احلياة, َّ

ِلكاهن نفرحوتب يف الثيبـات  ل) قبل امليالد1650 − 2040حوايل (طة ّتارخيه إىل اململكة املتوس ِْ
 :  والتي تنتهي األغنية الثانية منها بالتايل,ّ حيتوي عىل عدة أغاين− األقرص , اآلن−

 » بخـري وسـالمًمرحبـا«: يقـال. لـمُبعد أن تنتهي احلياة عـىل األرض, تكـون حلظـة احل
 .»الغرب«للشخص الذي يصل إىل 

  القبـور واألهرامـات كانـت . املوتىكانت تعني أرض  −بالنسبة للمرصيني  − »الغرب«
ّتبنى عىل الضف −ًدائام  − َ حيث كان يعتق;ة الغربية لنهر النيلُ د بأن الشمس ختتفي يف الليـل يف ُ

 ).العامل اآلخر(العامل البعيد 
ن ا نوعـهنـاك ّاعتقدوا بـأن: نر إىل املفهوم املرصي القديم للزمَظَّم هذا, من املفيد النْهَلف

َكان هنـاك نـوع مـن الـزمن يـدع. ن يف آن واحدمن الزمن يعمال , وهـو الـزمن »neheh«ى ُ
الـزمن اآلخـر كـان . لـخإ , النجـومْريَ وس, فصول السنة−الدوري املرتبط باألنامط الطبيعية 

َيعر  حالة من الوجود ينعـدم فيهـا الـزمن ;الذي مل يكن فيه زمن عىل اإلطالق, و»djet«ف بـُ
الزمـان يف . َّعلـقُ الزمـان م»djet«; بيـنام يف الــ»neheh«يف الــ −فقـط  −م َّالزمن يتقـد. ًاَّيِّلُك
 :; أحد النقوش يقولّ هو أبدي»djet« ال هنائي; بينام يف الـ»neheh«الـ

 .» األبدي ال متوت»djet»األشياء يف الـ«
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ًجداهذا املنظور الثنائي خمتلف   −ًدائـام −م فيـه َّ الـذي نتقـد, عن مفهومنا احلديث للزمنَّ
يـستند  −بالنسبة للعديد مـن األديـان  − وهو أمل ًا;ً أمال منا بأن يكون املستقبل مثالي;لألمام

َاملسيح املنتظرعىل إنجاز الوعد بظهور  ُ ِّات الـرشَّ قوَّ لالنتصار يف املعركة النهائية ضد; ماً يوماَ َّ, 
 −بشكل كبري  −عتمدة ُ م−ًضا  أي−فلسفتنا السياسية . ويف القيام بذلك ستكون فاحتة العامل املثايل

 إن أدرنـا فيـه تـرشيعنا − ط الزمني, عىل امتداد يسري من املايض إىل املستقبل الـذيَّخطُعىل امل
ء مـا يعمـل يشّ , كام لو أن الترشيع هو همّ كللمواطننيلنجز الراحة ُ سوف ن− بشكل صحيح

 .بشكل أفضل من ضامدة اجلروح
 كاملـرصيني − وفيني, أبلغـواُّذين جتـاوزوا الـزمن, كالـصال −يف ثقافتنا  −ًوأيضا, أولئك 

 وبأنـه قريـب ,ّهو عامل احلياة, وبأنـه دائـم احلـضور −يف احلقيقة  − بأن عامل املوتى − القدماء
ًجدا يف التسامح باالختالفات العظيمة يف الثقافة واللغة, يمكننا أن نر أن هذا املعنى بذاتـه . َّ

يـسة ِّدت عليه تقارير القـرن الـسادس عـرش للقدَّ الذي شد,يسْدُقيتقارب مع مفهوم العامل ال
 حيـث ; باطنية»نشوة«تستسلم لـ −ًغالبا  −الباطنية العظيمة ترييزا من بلدة أفيال, التي كانت 

 ُكـان هنـاك يشء واحـد كنـت :يف كالم عن اهللا قالت. ًا يف اململكة اإلهليةَّيِّلُ ك»تغوص«كانت 
ًحقا − مل أعرف أنا. أجهله يف البداية ّبأن اهللا موجود يف كل األشياء; وعنـدما بـدا يل الـر − َّ ّ  ّبّ

ًجدابصورة قريبة  ً بأن ذلك كان مستحيالُ, اعتقدتَّ ّ. 
كـان اإللـه ) االنـسجام األبـدي (»مـات« أولئك الذين حيافظون عىل الـاملساعد الرئيس

ِ يدعى ثوث من ق;)تيهويت (»Tehuti«العظيم  كـان يعـرف . َّ ويتمثـل هبرميـز,ل اليونـانينيَبـُ
ِّ وكان بإمكانه أن يعل,أعمق أرسار االنسجام األبدي  حكمة ذلك ْيهامَ كلم األموات واألحياءُ

العامل اآلخر كان املكان الذي حيكمـه الكـامل, . »أرسار الليل«ثوث عرف . االنسجام األبدي
رش أن يـزوروا ذلـك  كـان بإمكـان البـ− بتعليم التقنيـات الـصحيحة ْ أي−وبمساعدة ثوث 

 . ويعودوا منها, كان بإمكاهنم أن يزوروا مملكة اآلهلةْ أي;املكان
ّت والنصوص األقدم يف التاريخ, يمكننا أن نر بأن طقوس املعبد َّالمنذ أن بدأت السج

ِّصم هاّكل ْ الرجال والنـساء أط;ويف هذا املعبد.  للحفاظ عىل االنسجام العامليْتَمُ وا عـىل ُعـِلُ
ْلكــنهم أخــ. هأرسار ُ ُربّ   ّ بأنــه جيــب علــيهم أن يلتزمــوا الــصمت حــول مــا رأوه −ً أيــضا −وا ِ
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من بني العديـد مـن النـصوص التـي . ًاق بأرسار املعبد كان حمروسَّ يشء يتعلُّيف احلقيقة, فكل
ِنق ال تكـشفوا مـا «:  يف إدفو هنـاك حتـذير واضـح»Horus« عىل جدران معبد حوروس ْتَشُ

 . »املعابدم يف ألغاز ُرأيت
  ? هـل قـام أحـدهم »األلغـاز« يف هـذه َثَدَيمكننا أن نكتشف ما الذي ح −إذن  −كيف 

 !ف تلك األرسار?ْشَ وك,ق القانونْرَبخ −عىل اإلطالق  −
ع الواسع ُّنوَّينية القديمة للتِّم املامرسات الدْهَإحد املشاكل التي نواجهها عندما نسعى لف

 اخرتاع الكتابة, لـيس َّ تمْ إىل أن,ا ال نعلم ما كان يؤمن به أسالفناّمن الثقافات القديمة هو أنن
بالرغم من .  تطويرها بام فيه الكفاية لتسجيل األفكار واملعتقداتَّ تمْ بل إىل أن,اخرتاعها فقط

 طينية صـغرية بـدأ ًا الذي كان يستعمل ألواح,أن نظام التسجيل الرمزي للصفقات التجارية
َّل امليالد, إال أنه مل يطو قب8000حوايل عام   .ً قبل امليالد تقريبا3000ر إىل الكتابة حتى عام ُ

ّمثال عن هذه املشكلة يمكن مالحظته يف التنقيب الذي حـصل يف الزكـورة  العظيمـة يف )1(ِّ
ّالزكـورة .  بالعراق− اآلن −ُمدينة سومرية يف ما يعرف  −ّمرة  −, التي كانت )Eridu (»إريدو« ِّ
ِّ قبل امليالد, والنصوص كشفت بأنه كر2100قد يعود تارخيها إىل عام  − اذاهت ِّدَبح − ُ  إىل إله ْتَسّ

عـىل أيـة حـال, .  واملياه اجلوفيـة, والتعليم,, إله احلكمة»Enki« الذي كان اسمه إنكي ,املدينة
ّ كانت تكمن حتـت الزكـورة يف مـس, أقدمًا كشف بقايا لثالثة وعرشين معبدٌرِذَ حٌتنقيب تويات ِّ

إىل  − ّعـىل األقـل − يعود ,ب رميل قديمّثيُ عىل كيُ بن, بسيطَّصىلُمتسلسلة أعمق, أقدمها كان م
 طبقة تعود إىل فرتة احلضارة القديمة لبالد مـا ة عرشف عن ثامينْشَ الكَّتم.  قبل امليالد5000عام 

 . والتي سبقت ظهور الكتابة,)Ubaid period (»فرتة عبيد«ن ْيَبني النهر

                                                           
َهيكل بابيل أو آشوري ه  )1(  .ُاملرتجم.  أو طوابق,ة أدوارّف من عدّؤلُ م,ّمي الشكلَرّ
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ُالزكورة ك ّ  ماذا نقول عن املعابد التـي يف املـستويات األعمـق ;ْ, ولكن»إنكي« إىل اإلله ْتَسِّرِّ
ًواألقدم? هل يمكننا أن نقول بأنه انطالقا من أن املعبد كان نفسه, فإن طائفـة اإللـه   »إنكـي«ّ

َّالبد  − يمكنه − ً مثال− االحتالل.  نحن ال نستطيع; وأهنا كانت موجودة منذ البداية? بالطبعُ
َقدسـةُ وممتلكاهتـا امل, أمالكهـاَّ وأن حيتل,أن يفرض رشيعة عىل الطائفة األقدم −بسهولة  َّ  يف .َ
ًجداً هذا حيدث كثريا ;احلقيقة َّ ربام −أو . َّ  قامت طائفة مـا بالرحيـل إىل موقـع آخـر, تاركـة −ُ

 هناك أمثلـة عديـدة عـن معابـد  يوجد;بالتأكيد.  خمتلفةُأخر لتمتلكه طائفة ;ًاملعبد مهجورا
ِوض رأينـا مثـل ذلـك يف . اَهـْتَنَ الستعامالت خمتلفة عن استعامالت الطائفة األصلية التي بْتَعُ

 لعبـادة ًاصَّ الـذي كـان خمصـ, يف الدلتا املرصية»Bubastis«معبد أونياس يف مدينة بوباستس 
ــة, ولكــنَّكُســ ــدما هجــر, حتو;ْان تلــك املدين َّ عن ــادة ُ ــه إىل لــت العب ــفي ــةّالديان   . ة اليهودي

ُّإن الطبيعية الفيزيائية للبناء تدل  َّمـة; ال يمكنهـا أن ختربنـا أيَّنظُعىل وجود طائفة م −فقط  − ّ
 .يشء عن طبيعة الطائفة التي كانت فيه

ُحتى وجود الكتابة الرمزية ليس من الرضوري أن تساعد بدون نصوص, ال نستطيع أن . ّ
ًمثال, اجلدران احلجريـة العاريـة . ك الرموز أولئك الذين استعملوهانفهم ما كان يقصده بتل

لتـي يف هـضبة اجليـزة, وذلـك  ا, ختتلف عن األخـرم العظيمَرَللغرف الداخلية الغريبة لله
 . بدون أدنى فكرة عن االستعامل األسايس لذلك البناء يرتكنا

ْ احلجرحيديثية يف جنوب تركيا, وهي البلدة»Chatel Huyuk« بلدة ;باملقابل َِ ْ ِ  األكرب يف )1(َ
ِ ملًا;وفيها أكثر من أربعني رضحي ,ًيباالرشق األدنى, يعود عمرها إىل ثامنية آالف سنة تقر ْئـتُ َ 

ُبالنقوش الرمزية امل ُإن البعض منها م. عة عىل عدد كبري من الطبقات حتت األرضَّوزّ ن مـن َّزيّ
ِها رساحدإالداخل بلوحات;  ُور الربي امل الثنا فيها قرَمُ ّ األرخـص −نقـرض ّ ُ ْ ّ عـىل منـصة; −ُ

ْ امـرأة مـع قـرينْيَ حتتوي عىل ثـديُوأخر وقروهنا; , فيها رؤوس ثريانُأخرولوحة   ثـور; َ
ْس بقـرينَوَ عن اآلخر; مـا عـدا اهلـًا رضيح كان خمتلفُّكل. وهناك الكثري من النامذج اهلندسية َ 

ًجـداالثور, ومن الـصعب    . ّحـري مـن الزينـة الرمزيـةُ بـني هـذا املـد املّ معرفـة أي اتـساقَّ
                                                           

ْحجرحيديثي  )1( َ َِ ْ  .ُاملرتجم.  بالعرص احلجري احلديثّخاص: ِ
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ّملاذا ال يوجد هناك أي منهـا ضـمن األرضحـة? .  متاثيل صغرية إلهلةهناكوخارج األرضحة 
ّإن املنطقة غنية بالرمزية, رغم ذلك    ال يمكننا بدون نـصوص أن نحـصل عـىل أدنـى فكـرة ;ّ

 .ملا تعنيها الرموز
يمكننا أن نر أنه كان هناك اهـتامم : ألفكار العامةعىل أية حال, يمكننا أن نجمع بعض ا

بالظهور, أحـد النـصوص عندما بدأ األدب . مل مع العامل اآلخركبري يف العالقة ما بني هذا العا
ًهامُ مالقديمة كان ًجدا َّ ِ كت لدرجة أنه;َّ ملحمـة جلجـامش العظيمـة, ملـك :  ملرات عديـدةَبُ

   ألنـه ;تـهَّ يف مهمأخفـق لكنـه ,ًآلخـر بحثـا عـن اخللـود يسافر إىل العـامل ا)Uruk«)1«الورقة 
 .ّلرواية قصة رحلته الروحية −بعد ذلك  − وعاد ,»ًمستيقظا«ع البقاء مل يستط

ِمن غري املحتمل أن هذه امللحمة كت . ر األديب الكتـايبُّطـوَّالسـتغالل الت −ببـساطة  − ْتَبُ
ًهـتامُن كـان مْيَديم لبالد ما بني النهردين بأن التقليد الشفهي القِّتأكُيمكننا أن نكون م  بعالقـة ّ

 يمكننـا العـودة إىل األزمنـة ;ْولكـن.  نتيجة بـارزةُّدَعُحتى هذا ي. العامل اآلخر بالعامل الطبيعي
ّيبـدو مـن املحتمـل بـأن البـرش عنـدما : األقدم بكثري للحصول عىل دليل أصول هذا املفهوم

سوا عالقة وارتبـاط بـني َّن املوتى, أسْفَيم الطقوسية لدبمراقبة املراس −للمرة األوىل  −بدؤوا 
ِ ألنه أق;»اآلخر«هذا العامل والعامل  ُ ْر بوجود العاملنيّ َ وألن املراسم كانت تع,ََّ ُ  مالئمـة للعبـور ُّدّ

 .النهائي من عامل آلخر
ة ألـف سـنة ئقبل م: )2(َّتعمد كان لإلنسان النياندرتايلُن املْفَّاملثال األقدم املعروف عن الد

ِدف  مـن ْنيَوس بقاياه التي كانت حماطـة بـزوجُّاكتشف علامء اآلثار الر. ّ شاب يف وسط آسياَنُ
ِّاهليكل العظمي النياندرتايل اآلخر نق. قرون عنزة  يف فرنسا, وهو موقع »لو موستري« عنه يف َبُ

 لطقـوس ًاخاضـع −ً أيـضا −ن كان ْفَّهذا الد.  ألف سنةنييعود تارخيه إىل حوايل مخس وسبع
َى باملغرةَّغطُالرجل امليت كانت م. جنائزية ْ ان, َّ رأسه عـىل حجـر مـن الـصوُّ احلمراء, يمتد)3(َ

                                                           
 .ُاملرتجم. ن, يف العراقْيَمدينة قديمة يف بالد ما بني النهر  )1(
ِ حيث وج; إىل وادي النياندرتال قرب دوسيلدورف بأملانيةمنسوب: نياندرتايل  )2( ٍ بقايا هيكـل عظمـي إلنـسان ْتَدُ

 .ُاملرتجم. قديم
َاملغرة  )3( ْ  .ُاملرتجم). ً أو محراء عادة,وتكون صفراء (,ّأكسيد احلديديك املائي الطبيعي: َ
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َونرش ِ ِوجـ −بعد ذلـك التـاريخ  −ن آخر ْفَد.  حوله عظام حمروقة للامشيةُ  يف كهـف كبـري يف َدُ
ــانيدار« ــراق) Shanidar (»ش ــت,يف الع ــل س ــه إىل قب ــود تارخي ــنة ِّ يع ــف س ــاتني أل   . ًقريب

ِّأحد األشخاص كان قد مدد عىل طبقة من الزهور, كلها متتلك خصائص طب ّ ِّ  ّحوايل سـت. ةَّيُ
 يف األلفيات التـي تلـت , يف أوروبا وآسيا, العثور عليهاَّ تمُأخرن رسمية ْفَ عملية دنيوثالث

ًهـامُان مبـأن العـامل اآلخـر كـ − معقـول ٍّإىل حـد −يمكننا أن نكـون واثقـني . تلك التواريخ َّ 
َواألكثر من ذلك, ضمن هذا االهتامم, يطر.  تقديرّ عىل أقل;ُلعرشات آالف السنني من قبل ح ُ
 . وعن مصدر وجود الوعي الذايت اإلنساين هلذا األمر, ذاهتاِّدَالسؤال عن مصدر احلياة بح

خل اهلـرم  داً حقيقة عدم وجود نصوص مطلقاُهْلتَّي الذي شكِّحدَّنزال نكافح التامّلكننا 
 ةل فراعنـة الـساللة الرابعـَبـِهم مـن قؤَّهم تم بناُّكل.  أو اهلرم اآلخر يف هضبة اجليزة,العظيم

 وأثنـاء ,النـصوص األقـدم تظهـر يف هنايـة الـساللة اخلامـسة.  قبـل املـيالد2500حوايل عام 
ِاألقدم كت.  قبل امليالد2300 حوايل −السادسة  أرضية هلرم  عىل اجلدران يف الغرف التحت ْتَبُ

بعد ذلك, أثناء الـسنوات . مسة, الفرعون األخري للساللة اخلا»Pyramid of Unas«أوناس 
ِنق −ها نفسبالطريقة  − ُأخر أو أكثر, مخسة أهرامات , التاليةْنيَئتامل َّتـسم.  بالنصوصْتَشُ  ىُ
ا يف َنْتَعَضـَ و−ً أيـضا −ّا بمعلومات ثمينة, لكنها َنْدتَّزو.  بنصوص اهلرم− واضحة ألسباب −
ْيبدو بأهنا تر. لغز َمجُّ ِ ولكنها فه, بشكل جيدْتِ  .ئِّ بشكل سيْتَمُ

 طـريقهم ِّ بـدأ علـامء اآلثـار بـشق− اآلن − ألنـه َثَدَم حْهَوء الفُليس من املفاجئ أن س
 −بوضـوح  −ّإهنم يشعرون بعدم الراحة; ألهنم يعرفون بأن األشياء أوشكت . رفهمُخارج غ

 . هنا مل تكن كذلكإ أحد ْ مل يقل;ْولكن. ةأن تصبح غريب
 .مسألة وقت −فقط  −يف احلقيقة, األمر كان 
َ يف بعض األهرامات يفرتْتَدِجُألن النصوص التي و  –فقـط  −ة َّهتمـُض بأهنـا كانـت مُ

ِ افـرت−ً أيضا −ن, النصوص ْفَّ والد,باملوت يشء يـدعم . بـاملوت −فقـط  −ق َّ بأهنـا تتعلـَضُ
ِر هذه هو كالم نقَظَّوجهة الن الـروح «: رف حتت أرضية يف هذه األهراماتُ عىل جدار يف غَشُ

 .»جه إىل األرضَّة تتَّجه إىل السامء, اجلثَّتت
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  ً مل تغـادر ميتـا, َ, أنـتُأهيـا امللـك«:  هناك بعض الفضول بحاجـة إىل أن ننظـر فيـه;ْلكن
:  هذا أمر غامض;بالتأكيد.  العبارات من نصوص األهراماتحدإ, هذه »ًاَّ حيَ غادرتَأنت

ْيمكن أن يفرس بأنه بعد أن َّ ّ مات امللك سينتقل إىل احلياة األبدية, وبذلك املفهوم هـو حـي يف ُ ّ
َّيمكن أن يفرس بأنه بعد أن مات امللـك سـيغادر إىل  − سواء ٍّدَعىل ح −ّالعامل الساموي, ولكنه  ُ

 .ًاّيزال حيامهو  و, سينتقل إىل هناك,العامل اآلخر, ويف هذه احلالة
َّإذا كان األمر كذلك, هذا يعنـي بأنـه كـان يتوقـ أم أننـا نبـالغ يف . ع العـودة بعـد رحلتـهّ

َهتَ هل من املمكن أن فكرة كهذه قد ساند!التفسري?   !هذه النصوص? −ًفعال  −ا ْ
 اليـوم يف الـشكل ُمَّأتقـد... ُدتُ وعـ,ُذهبـت«: سطر آخر يف نصوص األهرامات يقـول

فكرة االنتقال احلي  − ةمبارش −م ذلك بأنه يدعم ْهَمن الصعب عدم ف. »ّلروح احليةاحلقيقي ل
 ).العامل اآلخر(للعامل البعيد 

َ أو كام هـو كانـت تـدع− العديد من اإليضاحات عن أرواح املوتى −ً أيضا −هناك  ى يف ُ
ْمرص القديمة, بع  َ»Ba« −الذي وج, يف األدب اجلنائزي ِ  ُّهنـاك يـتم. وابيـت والت, يف القبورَدُ

ْتصوير البع  يف خمالب هـذا الطـري . بالطري, ولكنه برأس ووجه الشخص امليت) وح امليتةُّالر(َ
 كاشفة عـن اهلديـة −, والتي هي رمز اخللود )حلقة مستديرة (»shen«عالمة  −ًغالبا  −تظهر 

 .التي جتلبها من العامل الذي تسكن فيه
ْ ترمجة بع عادة كـُّرغم أنه تتم تكـشف هـذه .  عىل ما هو أكثـر بكثـريُّ, إال أهنا تدل»روح«َ
ِّالكلمة بأهنا الس  والتي تنتقل فيهـا ,ة للشخص الذي مات, وبأهنا كالعربةَّيِفْخَة الداخلية واملَمّ

وحتى  . وتطري عائدة إىل مصدرها الساموي,ّ عن اجلثةّستقلُروح الشخص الداخلية بشكل م
ْ, البع ًأوال:  هذا عىل ما هو أكثر منُّهنا تدلإ َال ختل −ببساطة  −موجودة; هي  − ًدائام −َ ق عنـد ُ

َكهنة للًطبقا. املوت َ , فلـن يبـدو ًا كان هذا حقيقيْإن.  إنسانِّل لكلِّكمُ املرصيني, هي عنرص مَ
ّ سبب جيعل اإلنسان غري قادر عىل جتربة هذا البع اخلاصّأنه هناك أي ْ   )1(. به قبل موتهَ

                                                           
 .ُاملرتجم.  ثم يعود إىل جسده;مل اآلخر وينتقل هبا إىل العا, يفصلها عن جسدهْأي أن خيترب اإلنسان روحه بأن  )1(
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د ّي نيدلر, الذي قام بدراسة األلغاز األعمـق يف النـصوص املـرصية, يؤكـّالدكتور جريم
ينيـة ِّأن نسمح ألنفـسنا بنـسيان الطبيعـة التجريبيـة هلـذه الكتابـات الد − ًأبدا −ّبأننا ال جيب 

َّن البع يمكن أن تعرإ«: ة التي تقولَّهمُلقد طرح النقطة امل. القديمة ُ ْ ف بأهنا فرد منفـصل عـن َ
ْحتدث تلقائيا, ولكن«ّضح بأنه عند املوت هذه احلالة وُي. »اجلسد  أثناء احلياة يمكن أن حتدث ;ً

, التحفيـز يعنـي ممارسـة ُأخـربكلمة . » وذلك عن طريق التحفيز,هذه احلالة بشكل إرادي
ن اقـرتاح َّحتليل نيدلر يتضم. َّطلعنيُمها املرء من املَّ يتعل,ُأخر أو طرق ,نةَّعيُق شعائرية مُرُط
ت إىل معرفـة العـامل َّ التي أد,ن املرصيني القدماء زاولوا بعض التقنيات الشعائرية االستثنائيةأ

 . والعودة منه, وهكذا سمحت لألفراد بزيارة ذلك العامل,اآلخر
 ,ة يف بعض طقـوس املعبـد املـرصي تثـري الكثـري مـن الفـضولميز −يف احلقيقة  −هناك 

س َّ للنصوص التي وجدناها, الكاهن الذي يـرتأًطبقا: مللدرجة أن العلامء ال يفهموهنا بالكا
ِ لكـي يـدخل حالـة وصـ;ّ ويستعمل تقنيـات معينـة,الشعائر كان جيلس يف مكان هادئ  ْتَفُ

 يف هذا − ْولكن. »نوم«م كـَرتجُيف الظروف العادية, هذه احلالة ت. »qed«باهلريوغليفية بكلمة 
تقد العلـامء ويع. لُّأمَّ أو الت, إليه هو حالة من الغيبوبةُ أقرب ما تشري− ّعنيُالسياق الطقويس امل
َقدسةُ كان أثناء منسك إحياء التامثيل املأن استعامهلا الرئيس َّ َ وكان يدع,َ . »ح الفمْتَف«ى منسك ُ

َقدسةُيف تلك احلالة امل َّ  ُّدَعـُة الساموية للنزول واالستقرار يف التمثال, الـذي يَّوُ استدعاء القُّ يتمَ
َّمقدس −بذلك  −ه أصبح أن َ .  من الشعائر اجلنائزيـةًا جزء−ً أيضا −ل َّهذا املنسك نفسه شك. ًاُ

 أنه بينام يكون الكاهن يف هذه احلالة الطقوسـية, − ّ يف احلالة األخرية عىل األقل− من الواضح
عىل أن يصف  ًاإىل عامل املوتى, العامل اآلخر, وعند عودته يكون قادر −بطريقة ما  −فإنه ينتقل 

ل ِّسجُ ألن هـذه النـصوص ال تـ;ةَّيـِّذ هذا املوضوع بجدْخَنحتاج أل. ما واجه كشخص ميت
َاليشء الذي ح  . يبدو أنه كان حيدث بانتظام أثناء هذه الطقوس;ْ ولكن, فقطَثَدّ

 −فقـط  −ّ بـأن هـذه الرحلـة الطقوسـية مل تكـن −  أنـا أقـرتح− يمكننا أن نكون واثقني
ّزود ُ هـو الـذي يـ»نيِّالـدياالحتيـال « من مرسحية يقوم هبا الكاهن, ًا أو نوعًا, ثقافيًااخرتاع

 يف الفرتة بني أواخر ;ًتقريبا. بالدخان والضوضاء الكفاية إلثارة اإلعجاب بنار احلقيقة الزائفة
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القرن الثالث وبداية القرن الرابع بعد امليالد, الفيلسوف آيامبليشس من أفاميا, أحـد العلـامء 
َّم يف ما تسمِّعلُفالطونيني األبرز من عرصه, كان ياأل  ًازَّركـُتعليمـه كـان م. بنانُ بل− اآلن −ى ُ

َعىل ما كان يدع قـام .  اآلهلـة»العمـل مـع« ْأي;ًسبقاُ م, الذي ذكرناه بشكل رسيع»رْحِّالس«ى ُ
 ً العمليـة بـدال بالتـأثرياتَّاهتم.  اآلهلة»ث عنُّالتحد« ْ أي;م الالهوتْر مع علْحِّبمقارنة الس
 .  يعتقدوا فقطْ يعرفوا, ال أنْ أنُهَبَّالُأراد ط: ة الثقافيةَّمن األدل

ِّالع عىل التعليامت الرسِّطاآيامبليشس كان عىل  ة كـان إحـد أعاملـه الرئيـس. ة املـرصيةَّيِّ
لقـد كـان . ; فيه يكشف معظم أعامق املعرفة الداخلية للمعابد»حول ألغاز املرصيني«بعنوان 

َكهنةعىل قدرات ال −ًمتاما  − ًالعَّطُم َ ك هبـا إىل العـامل ُّحـرَّ والت,ل وعيهم عن أجـسامهمْصَ يف فَ
َكهنةّيذكر بأن أرواح ال. اآلخر َ جعلـتهم يـألفون ذلـك, رغـم أهنـا « كانت ترتفع ألن اآلهلـة َ

َ إال أهنا تفص,تزال يف األجسادام  . ي إرشادها إىل مصدرها األبدَّ وذلك ليتم,»ل عنهاُ
َكهنـةبـأن ال − ه نفـس ويف العمل, وبشكل واضح,ًالحقا −يذكر آيامبليشس  َ  مل يكـسبوا َ
 والذي, عـىل سـبيل املـصادفة, − »د فقطَّبالنقاء الفكري املجر«سية ْدُمعرفتهم من العوامل الق

ر ْحِبـاألحر, بواسـطة سـ; ْ لكـن− للنظـرة العامـة ألرسـطو ًاَّتعمـدُ ومًاَّوجهُ مًايِّكانت حتد
 .» وعاملية,ًاَّوُمُأكثر س) حقائق(ّيعلنون بأهنم كانوا قادرين عىل الوصول إىل «نتويت, َهَك

ة َانـَهَهو يذكر حقيقة بسيطة عن الك. التُّخيَّ أو الت,م عن اإلمكانياتَّآيامبليشس ال يتكل
 :ّإن األسئلة احلقيقية. ّد بأهنم عرفوا كيف يسافرون إىل العامل اآلخرِّيؤك. املرصية

 بهتنا احلديثة?ُكنا وشُّ نتيجة لتشكًئاشي −أو فقدنا  −? وهل كسبنا أُملاذا جيب علينا أن نفاج
هـذه . ًتقريبا من األلفية الثانية قبل امليالد, بدأت نصوص بالظهور يف التوابيـت اخلـشبية

َّالنصوص اشتق ّت من نصوص األهرامات األقدم منها زمنا, لكنها تكشف ما هو أكثر حـول ُ ً
الصعود «ن من ِّمكُ, والذي كان ي76ّتركيزها كان يف قوة العدد . فاهيم الروحية ذات الصلةامل

ل إىل ُّحـوَّالت« وكـذلك ,»رشقُاإلنـسان املـ« تعنـي »Akh«. »Akh«ل إىل ُّحوَّوالت... إىل السامء
تلـك النـصوص تـصف النهايـة التـي . »قُفـُاأل« أو ,»akhet« جذر كلمة −ً أيضا − وهي »نور
ْها البع يطلب ّق بـاملوتى, تكـشف بـأن َّفيام يتعلـ. ق الروحي النقيُّل إىل التألُّحوَّالت): روح امليت(َ
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 إىل ْ أي;ل إىل روحَّ ويتحـو,ص فيهـا مـن جـسدهَّبعد املوت, بعد الفرتة التي يـتخل −الشخص 
ْبع« ِّيلُكق الُّ ويندمج مع مصدر التأل,قُّللدخول يف حالة التفو −يف النهاية  − يصعد − »َ ستيفن . ِّ

الكلمـة التـي . »َّلـة التـي احتـدت مـع النـورِّتحوُالـروح امل« هي »Akh«ّح بأن الـِّوضُكوورك ي
ْاستع ] ّامليـت[حتويـل « والتي تعني −»sakhu« يف النصوص للداللة عىل هذه العملية هي ْتَلِمُ

 .» إىل نورْ أي…]Akh[إىل 
ف َعـرُ ظهر مـا ي,خلامس عرش قبل امليالدر أبعد هلذه النصوص يف منتصف القرن اُّيف تطو

لكن هذا ليس االسم األصيل هلذه املجموعة من النـصوص, والتـي كانـت . »كتاب املوتى«بـ
َتدع َّ ربام −لذي  ا,»ل يف النهارُّحوَّكتاب الت«ى ُ  سيكون من األفضل إعـادة تـسميته ليـصبح −ُ

لكتاب ظهر يف أواخـر األلفيـة الثانيـة شكل آخر لعنوان ذلك ا.  »ل إىل النورُّحوَّتعليامت الت«
ّإىل أن  −ًيا ضـمن − والتي تـشري ,»تبدل اهليئة« ْ أي;»sakhu«ّ وكان يتضمن كلمة ,قبل امليالد

ْتي تسنصوص هي الالهذه   .»Akh«ل لتحويل الشخص إىل َمْعَتُ
ِهذا املفهوم يظه جمموعات من نصوص األهرامـات ونـصوص : ر بأنه يعود ألزمنة أقدمُ

ِابيت التـي حفالتو ِ قـد نـس)Abydos«)1« يف مكتبـة معبـد أوزيـريس يف أبيـدوس ْتَظـُ    ْتَخُ
َ أو أعيد ن− التـي ها نفـسدي يف القرن الرابع قبل امليالد, بالطريقة ُ إىل أوراق الرب−ا ثانية َهُخْسُ
ِكت تلـك املجموعـة محلـت يف . ئة سنة من ذلـك الوقـتقبل ألف ومخسم −ًتقريبا  − فيها ْتَبُ
َكهنة. »لُّحوَّالت« كلمة −ً أيضا −اهنا عنو َ  ,ث عنه تلك النـصوصَّ املعبد علموا ما كانت تتحدَ

 .رغم أن املرتمجني احلديثني ال يعلمون
ِّمؤر, »Plutarch«بلوتارك   ومـن املحتمـل أنـه ,ف يوناين, كان يف أوائل عرشينياتهّؤلُ ومخُ

ْالقد يف أثينا عندما سقط معبد ًايزال طالبامكان   70يف أيدي القوات الرومانية عام  − ًأخريا − سُ
ّم ألغاز دلفيَّكان قد تعل. بعد امليالد ْ  هلـذه ًاكاهنـخر القرن األول بعد املـيالد عمـل ومن أوا. )2(َ

ِّبسبب طلـب الـرس. ينِّفي للدْخَاأللغاز; لذلك, كان يعرف بعض اليشء عن اجلانب امل ة بـني َّيِّ

                                                           
 .ُاملرتجم. ّمن نجع محادي −ً متاما − مدينة مرصية قديمة إىل الشامل الغريب  )1(
ّدلفي  )2( ْ  .ُاملرتجم. منسوب إىل مدينة دلفي اليونانية القديمة: َ
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َكهنةال َ ِّبـأن هـذه األلغـاز قـد دو املرصيني, ال يبـدو َ ّيف احلقيقـة, روايـة بلوتـارك لقـصة . ْتَنـُ
يف تلك الروايـة, رو . ل بالكاملَّفصُ الوحيد املعروف واملُّهي النص, )2(وأوزيرس, )1(إيزيس
] مـن املعابـد[ويف اجلزء اآلخـر «: ات املعابد املرصية, يكتبَّ عن غرف وممرًاكالم: ً مثرياًتعليقا

 يات?ّصلُ أو امل,جراتُنويت يف الظالم حتت األرض, كاحلَهَاس الكَبِّة للَّيِّهناك غرف رس
ّلكنه ال يضيف أية معلومات  ّث أكثر عـن هـذه الفكـرة املثـريةُّحدَّ, وال يتابع بالتُأخر .

ــد ــرف;بالتأكي ــا غ ــرصية هل ــد امل ــر املعاب ــديرا .  حتــت األرض, أو صــاالت, أكث ــد دن معب
»Denderah« ,ات, َّ غـرف مفـردة, وممـر−رف ُفيـه عـرشة مـن تلـك الغـ, عىل سبيل املثـال

 يف إدفـو, هنـاك Horus»«يف معبد حوروس . وصاالت واسعة, البعض منها يف ثالثة طوابق
َنفقي إىل ِّيؤد) إله العامل اآلخر( أوزيريس َّصىلُمدخل يف جدار م ي ّ يـؤد, ضمن اجلـدار ذاتـهَ

  .  والـصمت,ل بشكل هـادئ يف الظـالمُّأمَّت للتاَّة مرَّ فيها عدُكنت.  حتت األرضْنيَإىل غرفت
َالنفقّإن   .لَقفُق بباب مَغلُ مَّ

ُبأن هذه الغـ −ًغالبا  −عي علامء اآلثار َّيد ِّرف الـرسّ ن املـواد التـي كانـت ْزَ خلـْتَلِمْعُة اسـتَّيِّ
ْتس  . فيسةَ نّ أو مواد,م يف الشعائرَدْخَتُ

ــارك يكــشف شــ ــامُ مًيئالكــن بلوت ًه ــُ ي,َّ يف . غــز أعظــم وراء وجــود تلــك الغــرفُبلح ِّلم
   ,بالطالسـم والـصور الرمزيـةة منقوشـة َّفيـْخَ, عىل سبيل املثال, األماكن امل»Denderah«دنديرا

 . أو خمازن, عىل أهنا كانت مستودعاتُّومن غري املحتمل أن ذلك يدل
مـات , كتب يف القرن الثالث بعد امليالد, يضيف بعـض املعلو)3(هيليودوروس من محص
 : وأوزيرس,قة بألغاز إيزيسّبخصوص هذه املناسك املتعل

                                                           
)1(  »Isis« :ُاملرتجم. آهلة األمومة واخلصب املرصية. 
)2(  »Osiris« :ووالـد هـوروس إلـه الـشمس, واملوتى, زوج إيزيس,فيلُّري املرصية هو إله العامل السم األساطْيف عل  .

 .ُاملرتجم
رت عـىل َّ والتي أثـ,»إيثيوبيكا« الرومانسية اليونانية َبَتَك. يف سوريا) اآلن محص(» Emesa«لد يف ُكاتب يوناين, و  )3(

 .ُاملرتجم. فني الالحقنيّؤلُعديد من امل
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ّح بأن قصة هّرصُي  الـذين ,ح ألولئـك النـاسَّوضـُ التـي مل ت, حتتوي عىل األرسارْنيَن اإلهلْيَذّ
هـون أولئـك ّوجُي«ّ وبأن أولئك الذين كانوا ماهرين يف أرسار الطبيعـة ,كانت تعوزهم اخلربة

ُمور اخلاصة يف مالذين ائتمنوا بمعارف هذه األ  .»ّياهتم عىل ضوء الشمعةّصلّ
رتعبني من األمـور الباطنيـة ُأكثر العلامء امل. بضعة علامء يف اآلثار املرصية يتابعون هذه األمور

عـىل  −ك بالتفسريات العقالنية ُّ ملهنتهم, وهذا يعني التمس»العلمية«يرغبون باالحتفاظ بالناحية 
أشـبه بمحاولـة  − مـا ٍّدَإىل حـ −تى عندما يقومون بـذلك هـم ّلكل يشء جيدونه, وح −ما يبدو 

 .خ يف غالفها األصيلْفَّمية قابلة للنُتكديس د
فـي ْخَ لدهيم الشجاعة والثقة يف الكالم حـول اجلانـب امل−  عىل أية حال− هناك بضعة علامء

رتدام, اعرتف ين يف جامعة أمسِّاألستاذ كالس بليكر, اختصايص يف تاريخ الد: للطوائف املرصية
ُبأنه من الواضح أنه يف مرص القديمة و« −بسهولة  −  التي كانت , هناك بعض األلغاز الطائفيةَدِجّ

أحـد املـشاركني يف تلـك  −يف احلقيقـة  −نـه إ :−ً أيضا −وقال . »منيِّتعلُ امل عند−فقط  −معروفة 
ِّاملناسك الرس ُلمـتأنـا يف ذلـك املكـان تع«:  − بـشكل فخـور −ة رو َّيِّ   ّ, لكنـي لـن أخـربه ...َّ

 .» شخصَّألي
ينيـة ِّ عامل اآلثار املرصية والرت فيديرن اخللفية الطائفية الباطنيـة للكتابـات الد−ً أيضا −أدرك 
ِح بأن الرقيات التي وجَّ ووض,املرصية ُ  −كانـت متـوفرة « يف نصوص التوابيت واألهرامات ْتَدّ

 .»إىل نصوص تلقني −ًانا أحي −ع َّتتوس«: , ويضيف» للحياة−ًأيضا 
 :مل ننظر إليه − اآلن ِّدَحل − استثنائي ٌّهناك نص
سخ األوىل منـه يعـود تارخيهـا إىل ُّ, الن»كتاب ما يوجد يف العامل اآلخر« »Amduat«كتاب الـ

ِّرف الـرسُ عن الغـًابحث« وحتمل العنوان األصيل , قبل امليالد1470حوايل  ّسجل الرحلـة, يف ُ يـ»ةَّيِّ
ُ عرشة ساعة, إلله الشمس رع يف مركبته الـساموية إىل العـامل اآلخـر كـل ليلـة, وهـو يْيَاثنت م ِّقـدّْ

َويزع.  كافةتعليامت عن اجتياز األخطار والصعوبات ِم بأنه كتُ يـت رشد للفرعـون املُ ليكون املَبُ
ّ مــا هــو هــام حــول الــنص التــايل بأنــه يقــو;ْلكــن. ملــساعدته يف رحلتــه اخلاصــة بعــد موتــه ّ   ل ّ

 هـذه  يكـون عنـدهْمن اجليد للميـت أن«:  لألحياء−ً أيضا −ن الكتاب مفيد  إ−بشكل واضح  −
 .» للشخص الذي عىل األرضّهمُ م−ً أيضا −املعرفة, ولكنه 
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َّهذه الصلة بالعامل الطبيعي يشد هنـاك القليـل مـن .  كافةّيف أنحاء النص −بانتظام  −د عليها ُ
ّك بأن هذه الرحلة خالل َّالش يف احلقيقـة, ينتهـي . ْيهامَكلـ العامل اآلخر ترتبط باألحياء واألمواتّ

 بـشكل ًاَّف عىل هذه الصور الغامـضة سـيكون جمهـزَّذلك الذي يتعر«: الكتاب بترصيح واضح
  م َّيـتكل. فيلُّيمكنه أن يدخل ويغادر العامل الـس] هذا الشخص [ًدائام). النور (»Akh«جيد بروح 

 أوضـح مـن ّال يمكن أن يكون النص. »ة, مليون مرةثبت أن ذلك حقيقُم. مع األحياء −ًدائام  −
 .حتتاج إىل تلقني. َّنفذ بالتجربةُهذه الرحلة جيب أن ت. ذلك

عامل باآلثار املرصية يف جامعة شيكاغو, األسـتاذ إدوارد وينـت, :  من العلامءُ النقطة مل تنجهذه
 وآخـر ,)كتاب ما يوجد يف العامل اآلخر (»Amduat« بام فيها كتاب − ّاستنتج بأن بعض النصوص

ِأع − ًأصال − لربام − »اباتَّكتاب البو«ى َّسمُي َّ ومل تـصم,ت لالستعامل يف هذا العـاملَّدُ  −فقـط  −م ُ
م الالهـوت ْعلـ« هـل أمثلـة عـن :ّح بأن مثـل هـذه األعـاملِّوضُي. لالستعامل اجلنائزي يف القبور

دخل األحيـاء يف حـاالت ومراحـل خمتلفـة موجـودة يف العـامل ي« −من خالهلا  − والتي ,»العميل
 يمكـن ذلـك ْ أي;ّ, وبأنه مل يكن من الرضوري انتظار وقت املوت للحصول عىل الفوائـد»فيلُّالس

 :وينت يضيف. من خالل الطقوس
 »ابـاتَّكتـاب البو«, باإلضافة إىل »Amduat« افرتاض أن كتاب −  يف رأيي− يبدو أسهل بكثري

ِّقد صم بشكل ثانوي  −يها ِّ تبنَّ وبأنه تم, وكذلك يف العامل اآلخر,لالستعامل عىل األرض − ًأصال −ام ُ
 . دَّدُكي حمَلَكأدب جنائزي م −فقط 

َ بنفسه يقول بأنه كـان يعـ»Amduat«كتاب  ُ ِ بعـض النـاس سـم;; فقـطًاَّيـِّ رسُّدّ   ر َظَّ هلـم بـالنَحُ
 :وينت يستنتج. يف حمتوياته

َؤلفُن املْيَذ إىل هاملرء قد ينظر امن لبعـضهام الـبعض يف تزويـد الوسـائل ِّتمُ بأهنام مـْنيَ العظيمْنيَّ
 . والتجديد, واملشاركة يف عملية املوت, لدخول العامل السفيل»طريقتان«املختلفة, أو من املحتمل 
ًجدادين ِّتأكُيمكننا أن نكون م ِّ بأنه كان هناك بعض املامرسات الباطنية والرسَّ ًجداة َّيِّ  التـي َّ

َكانت جتر ُ −  وبال −يات املعزولة يف املعابد املرصية, وبأن الرجال ّصلُيف الغرف وامل −بانتظام 
  مـوا كيـف يـسافرن َّ وتعل,م أرسار مملكة اآلهلةُّوا تعلؤ بد−, كاهنات إيزيس ًأيضا النساء ٍّشك
, حتـى أصـبحوا هـاّ كلةخالل الليل األبدي, وكيف يتفـادون األخطـار املفاجئـ −بسالمة  −

 .مْجَّنورانيني كالن

http://kotob.has.it



  187

 يف أنحـاء ًا بقيادة جمموعات مـن عـرشين إىل ثالثـني شخـصُمتُيف السنوات القليلة املاضية ق
ــرص ــادة. م ــًع ــوالت, جتم ــذه اجل ــل ه ــزَّ يف مث ــة َّوُّع ال ــد املختلف ــول املعاب ــات ح   ار يف جمموع

ّزوات واملعـارك وامليـزات املعامريـة, كلهـا املليئة بتاريخ الغـ− وهم يتقاتلون عىل مكان للوقوف − ّ 
َما مل يعط. حتمل صبغة الفراعنة هو معلومات حول هدف تلك املعابـد والطقـوس التـي  −عادة  − ُ

امليزة احلاسـمة األخـر ملثـل .  ومعنى تلك الطقوس بالنسبة للمرصيني القدماء, فيهاثكانت حتد
 التي يبـدو بأهنـا تـدور بـني املطـاعم التـي −ة ّر أن تلك احلشود والربامج املستميهذه اجلوالت ه
 .اح بمحاولة اإلحساس باملواقع بشكل فعيلَّيّ ترتك فرصة قليلة للس− ّ أو أبناء عم,يمتلكها أخوة
ًحقا − ُّال هيم   . ما هو أكثر أمهيـة هـو مـا كـان جيـري فيهـا. ن الذي بنى املعابدَبالنسبة يل م − َّ

 ;ّهـمُيشء م −ًغالبا  −ًحاول جتربة املواقع متاما, وبالقيام بذلك حيدث ا نّيف جمموعاتنا السياحية, كن
 ,ٌّ والعميق بقدر عمق املايض الـسحيق, ولكنـه آين,عَّتوقُاملغري حيصل نوع من االنفجار العاطفي 

ع بأن هذه اللحظات هي جـزء مـن التجربـة َّمنا أن نتوقَّيف احلقيقة, تعل.  احلضورَكأن املايض دائم
 ,ّ عىل أن يف مكان ما يف أعامق أنفسنا تسرتيح ذاكرة قديمـةًها دليالَّد وبأن نع,رها األرضِّوفُالتي ت
   مـا جيـد نفـسه ًاإنه لشائع يف جمموعتنا أن نجد أن شخـص. تْلَالوقت املناسب للف −ًمتاما  −تنتظر 

ْأب« أنه  −ببساطة  −وقد فاضت عيناه بالدموع, أو أن يشعر  −فجأة  −  −بشكل جيد  −ر َّكأتذ. »َدِعُ
ُ وكأنه يف ح,لَّأن أحد األشخاص كان يتجو  وهو يتمتم يف »أبيدوس«لم حول معبد أوزيريس يف ّ

ّ كام لو أن ذلك كان كل−نفسه  هـذا هـو . هذا هو الـيشء احلقيقـي«: ً قائال− ما بإمكانه أن يفعله ّ
 .»اليشء احلقيقي

َّالبدكان . ّ كان عىل حق;بالطبع  .ّ بأنه كان يف احلافلة عندما غادرنادُّ يل من التأكُ
. يف أقـىص اجلنـوب املـرصي»Abu Simbal« حادثة بعد الزيارة واحـدة إىل −ً أيضا −ر َّأتذك

ا أحـدمه: نْيَيف بحرية نارص أمـام معبـد −هبدوء  −ّعندما كنا نغادر, سفينة رحلتنا كانت ترتاقص 
ّكان لرمسيس الثاين, والـذي يتميـز باألجـسام األربعـة    الـضخمة اجلاثمـة يف املـدخل, واآلخـر ّ

, كانـت ءبينام كانـت الـسفينة تتـأرجح بـبط. »Nefertari« وكان البنته نفرتاري,ًهو أكثر اعتداال
 التـي ,عاتَّامَّنغامت خمتارة من أوبرا عايدة وأوبرا نابوكو تطري مع النسمة اخلفيفة قادمـة مـن الـس

ِوض  . ّكلنا الدهشة بشكل مفاجئا َنْ يف الطابق األعىل; لقد انتابتْتَعُ
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ُوجـدت أن املوسـيقى والـرقص . ما هو أفضل من ذلك املشهد املرسحي, كانت البهجـة
َّالرشيق للسفينة أمام املعابد واآلهلة القديمة هي أمر ال يصدق الـسكون . ّ جعل بـدين يقـشعر,ُ

 لتلك ُقد أردتل. ً فعلياَّ حركتي, لقد سيطر عيلَّ وشل, وجعلني أقف,العميق سيطر عىل قواي
  أعــضاء جممــوعتي أخــربوين . بطريقــة مــا, ربــام حــصل ذلــك.  تــدوم إىل األبــدْاللحظــة أن

 . كان ذلك يف أحد أيام الثالثاء املشمسة;زهم عىل البكاءّ ما كان حيفًيئاّبأن ش −بعد ذلك  −
َ فيهـا  ربيبتـيُاملرة األوىل التي أخـذت −بشكل حسن  −ر َّأتذك ْ ِ هـي . ك إىل وادي امللـو)1(َ

 −ًعمومـا  −حياهتا .  تستهدف األعامر ما دون الثالثني,ةة أزياء إنجليزية رئيسَّرة أزياء ملجلِّرُحم
.  والتصميم; ليس لدهيا وقت إضايف لالنشغال باملـايض,رَفَّ والس,تدور حول األزياء املعارصة

 بينام كانت ,افلتناترشق عىل ح − ِّوَّللت −ر من الصباح, والشمس كانت ِّبكُكان ذلك يف وقت م
 الـوادي الـصخري − ةَّ وألول مـر−  حيث واجهنـا;ّجهة إىل مدخل الوادي الضيقَّتُتستدير م
 بـدأت تـذرف ;فجـأة. ت أمامنـاَّ التـي امتـد, وتالله العاليـة, املشمس بمداخل قبورهّاجلاف

وسـيطر  ,يشء ما قوي انفجر يف أعامقهـا. بكت بشكل ال يمكن السيطرة عليه. الدموع بغزارة
ُ كام لو أنني كنتُشعرت«:  ما أمكنها قولهّكل. عليها  .ًياكان ذلك كاف. »ُ هنا من قبلّ

الذكريات الشخصية هي التي يمكنهـا أن تظهـر; هنـاك بعـض الـذكريات  −فقط  −ليس 
ِر يف الظهور, ويف بعض املناسبات, تظهّاألخر التي تتأخ  −عىل ما يبدو  −الذكريات .  نفسهاُرُ

ُرشَ قُّ يتم,ّكام لو أن املايض منفصل بغشاء خفيف. ألحجار واملواقع بذاهتامحلتها ا  مـن حـني ُهْ
ّاس الذين يقومون بـدوريات يف تلـك َّرُث مع احلُّحدَّ التُّأحب. ف ما يكمن خلفهْشَ لك;آلخر

   ُّأحـب.  واللحظـات اهلادئـة, ويعرفـون األمـاكن اهلادئـة,ًاملواقع ليال, والذين ينامون هنـاك
 ;ً وأيـضا, الـذين غمـروا أنفـسهم يف املواقـع,ث مع علامء اآلثـار املـرصيةَّ أن أحتد−ًيضا  أ−

َكهنـةؤ املفاجئـة للطقـوس القديمـة, عـن ُّ عن الرًاصَصَ قُسمعت. يعرفون األماكن اهلادئة َ َ 
َقدسـةُعون يف البحريات املَّيتجم َّ ذي إىل ْخـَ أَّتـم. رفُ والغـ,اتَّ, عـن آهلـة متـيش عـرب املمـرَ

 ًيئاول بـأن شـ حيث يمكننـي أن أقـ;يات الصغرية يف األجزاء البعيدة من املواقع الكبريةّصلُامل
ًجدا ًاخاص  .  جتربتهُّ تتمًاّ خاصًيئا ش; يوجد هناكَّ

                                                           
 .ُاملرتجم. أو الزوج ,ابنة الزوجة  )1(
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   −فقـط  − زيارتـه ُّ, وتـتمًاأن يبقـى رصـين − ًدائـام −لكن البعض من هذه األماكن جيب 
 بإمكـاهنم أن ن والذي,هُستحقير الذي لوقا بان منهئك الذين يفهمون كيف يقرتبول أولَبِمن ق

ّيف كـل يـوم  − لدرجة أنـه يف مـرص ;تلك األماكن رائعة. يستلموا هداياهم من تلك األماكن
 الـذين يبحثـون عـن هـذه −اج ّ احلجـ−ار َّوُّيوجد هناك جمموعات صغرية مـن الـز −ًتقريبا 

ُحلي هلذا البلد املمون معرفة املايض اَّهم يتعل. التجارب, ويمتلكوهنا  .دهشّ
 َّد قبـور, كـام تـمَّ أن األهرامات هي أكثر من جمر منا, من الواضح»اجّاحلج« ّبالنسبة لكل

   أن األهرامـات −بـشكل رصيـح  −يـذكر سـتيفن كـوورك .  نؤمن بأهنا كـذلكْإرشادنا ألن
 ًازخرفـُ مًال جـزءِّشكُ تـ− لت بمـرور الوقـتَّوكذلك العديد من األبنية األخر التي حتل −
ِّ كرًابَّركُم َّمقدسـ ًا مكانَّدُ وع, لتطبيق ديانة الفرعونَسُ َ َّبأهنـا جمـر«, يـضيف ًاُ . »د قبـور ثانويـةّ
د ِّزوُ, تـ»Saqqara« يف جممـع يف الـسقارة ُأخـر وأبنية ,»Djoser«م دجورس َرَح بأن هّوضُي
سـبب االحتفـال  يف هـذه احلالـة, ذلـك هـو , عن استعامهلا بشكل طقـويس»دليل واضح«بـ

َ الذي هو مهرجان عظيم يعق,)sed (»سيد«بمهرجان   وكان هيدف , أو أكثر,ّد كل ثالثني سنةُ
 .ّلتجديد قوة الفرعون

ْالدراسة األهم لطائفة الفرعون قد أك ُ  ,ّل الـدكتور جريمـي نيـدلرَبـِ مـن قًراَّؤخُ مـْتَلـِمّ
ِّوقد ح ِّوضـُي. » يف نـصوص األهرامـات)1(ّاحلكمة الشامانية« يف كتابه الذي حيمل عنوان ْتَمُ

ْ أج»سيد«ّبأن مهرجان  . ق انسجام بني العامل الطبيعي والعامل اآلخـرْلَ للسامح للفرعون بخَيِرُ
ّانسجام من شأنه أن يفيد كل مرص ن اخرتاق امللك َّ يتضم»سيد« ملهرجان »املنسك املركزي«. ُ

ْملنيللعتبة بني العا . »ة عـادةَّفيـْخَة مبارشة إىل القو الروحية املعالق«, هبدف إيصال نفسه إىل ََ
ة من املراسم الطقوسية, يبدو بأن امللـك َّيِّللسامح لذلك بأن حيدث, وأثناء األجزاء األكثر رس

أولئـك  −بـشكل تلقـائي  −هذه التجربة كان يـشعر هبـا . »نتشيةُجتربة نبوية م«كان يصل إىل 
ََمون جيدا الرتابط بني العـاملالذين يامرسون املناسك, والذين كانوا يفه  وأمهيـة الفرعـون ْني,ً

 .ْنيَكنقطة اتصال بني االثن
                                                           

َّدين يتميز باالعتقاد بوجود عامل حمجوب, هو عامل اآلهلة والشياطني وأرواح الس  )1( ٍ َ َلف, وبأن هذا العامل ال يستجيب ّ
 .ُاملرتجم. ّ للكاهن الشاماينَّالإ
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أبعـد مـا يكـون عـن «استنتاجه من دراسته لنصوص األهرامات هي أهنـا : حِّرصُنيدلر ي
بالتجارب الباطنية من  −بشكل أسايس  −ة َّهتمُكانت م] هذه النصوص[النصوص اجلنائزية, 

ِّ أثناء الطقوس الرسّ كانت عند امللك احليالنوع املشابه لتلك التي  ألنـه ;»سيد«ة يف مهرجان َّيِّ
بأهنا تعود إىل نوع من التجارب اإلنسانية البدائية يف نقطـة العبـور  −بوضوح  −يمكن رؤيتها 

 .»بني هذا العامل وعامل الروح
ض َفـرتُي.  أكثر العلامء يعارضون هذه النظرة التجريبية إىل النـصوص واملناسـك;بالطبع

 ً علـامتليس −هي  −بأن الكمية الضخمة من األدب املرصي القديم التي تصف العامل اآلخر 
َكهنة آلالف السنني ألجيال من اللُّخيَّ, بل هي حصيلة اعتقادات التًاحقيقي َ  −لربام  − الذين ,َ

 مـا مـن ًايئكانوا حياولون أن يصفوا ش −رغم ذلك  − ولكنهم ,كانوا يؤمنون بام كانوا يكتبون
ُ أن هذه املعرفـة كانـت م−ً أيضا −من املمكن « نيدلر أشار أنه َّولكن. املستحيل معرفته دة َّؤكـّ

 ,نت عبور الشخص لعتبة املـوتَّ التي تضم, وأهنا كانت نتيجة نوع من التجربة الباطنية,ًمتاما
 .»ًيزال حياامبينام 

م َرَاملنـسوب للهـ) وُوفـُامل اآلخـر خلالعـ (»akhet of Khufu«عبـارة  −ثانية  −ر َّ أتذك;هنا
هـل مـن املمكـن أن هـذا .  إليه يف بداية الفـصلُو يف اجليزة, والذي أرشتُوفُالعظيم للفرعون خ

 يقرتح −ق ُفُ ونقطة الدخول إىل العامل اآلخر يف األ»ل إىل نورُّحوَّالت« و»قُّألَّالت« الذي يعني −االسم 
 خر? واملكان الذي كان يعود منه?و إىل العامل اآلُوفُرب منه خّأن األهرامات كانت املكان الذي يع

, هـل مـن )االنـسجام األبـدي (»مـات«لقاة عىل عاتقه يف احلفاظ عىل الــُيف املسؤولية امل
و كان يبحث عن أجوبة من الكائنات الروحية يف العامل اآلخر عن كيفية ضامن ُوفُ خَّاملمكن أن

قد عرب العتبة إىل مملكة اآلهلـة, فكيـف عمـل  −يف احلقيقة  −ان  كْاالنسجام يف هذا العامل? وإن
َكهنـةنـة التـي عرفهـا الَّعيُذلك? ما التقنيـات امل َ و ُوفـُ الـذين كـانوا يـساعدون خ,نو املـرصيَ

 واملرصيني اآلخرون قبله وبعده?
ِنظرة عن كثب ملناسك التلقني كش  −يـد بالتأك −ساعد ُ يف مكان آخر يف العامل القديم ستْتَفُ

 .ة القادمة من رحلتناَّيف دراستنا, وتلك هي املحط
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 يف بنائهـا, لكـن أجـزاء منهـا ًاقد يبدو بأن هنـاك منطقـ. ًاَّبعض األماكن هي غامضة حق
ِ التفسري بصمود, ترفض اإلذعان ألي قواعد واضحة للهدف الذي بنَّتتحد ُ .  من أجلـهْتَيّ

ة التي َمَبهُ وامل, والقبور القديمة, والصاالت, األقبيةِّيدة ألبحاثي, من كلأثناء السنوات العد
 فيهـا تقـع يف ُ كنـتْأن − ًأبـدا − التـي مل يـسبق يل ,ًا, إحد األماكن الغريبة متاماَهُاستكشفت

ْمدخله الضيق خم. إيطاليا, يف الزاوية الشاملية الغربية خلليج نابويل, فوق امليناء الصغري لبايا َ  ّيِفّ
 .ّ التي انترشت عىل مصاطب عىل طول سفح التل,بشكل ذكي بني األطالل الرومانية املنهارة

ًلامُ سُعىل جدار حجري, وجدت −بشكل حذر  − ُقتَّتسل  −ًيبـا تقر − ُ, و انحدرتًا معدنيّ
ِ كان قد حف,قّ ضيّ عرب ممر, إىل القاعدةًامسافة مخسة عرش قدم َّ ربـ− من صخرة بركانيـة َرُ  −ام ُ

كان يف انتظاري يف القاع صـديق يل, الكاتـب واألكـاديمي روبـرت تيمبـل, .  سنة2600قبل 
 ُت الـسلطاتَحـَنَات, مَبـَلَّبعد سنوات عديدة مـن تقـديم الط. خبري يف التكنولوجيا القديمة
 لروبـرت بـدخول املوقـع; دعـاين للزيـارة لالسـتعانة بخـربيت يف ًاإليطالية اآلثارية رخـصة

  سكــان ذلــك يــوم اخلمــي.  والتــصوير الفوتــوغرايف,ألمــاكن التحــت أرضــيةاستكــشاف ا
 .2001مايس / مايو24

ي إىل جممـع غـامض حتـت ّ يـؤد,ق حمفـور يف وجـه املنحـدرِّمدخل ضيهناك أمامنا كان 
َّ هناك اليوم أحـد حـي ممـليس ألنه ;ّبالنسبة لنا, اللحظة كانت هامة. األرض  دخلـوا هـذا ْنّ

ا األضوية, ومشينا من الـشمس الالهبـة إىل الظـالم َنْلَعْشَعاتنا الصلبة, وأّبُا قَنْتَّبَث. املكان قبلنا
 .َ القلقَبَّ املفاجئ سبُالتغيري. الدامس فجأة
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   مل يكـن لـدينا ه ألنـ;يف بـادئ األمـر يف االسـتمرار −نوعا ما  −ن ْيَدِّرتدُا مَّيف احلقيقة, كن
التخمينات حول مـا كـان . ً األماكن األكثر عمقاأية فكرة عن كيفية األوضاع يف −بالتأكيد  −

ًجدايف الداخل كانت سلبية  −فيام بعد  −سيأيت  ّة طويلة بأن ّت السلطات اإليطالية وملدَّأرص. َّ
ا توقيـع َّ طلبـوا منـ;ّالغازات الـسامة, ولـذا −بشكل خطري  −ات التحت أرضية متلؤها ّاملمر
 . ؤولية عن العقبات التي قد نواجهها حتى املوتّعفيهم من كل املسُد قبل الدخول يُّتعه

َنفق واحـد وعـرشون  −فقـط  − عرضـه َّولكـن ,ًيبـاّ املدخل كان ارتفاعه ستة أقدام تقرَ
 ويف مـسافات ,ْنيَعـىل اجلـانب. لشخص واحد للعبور −فقط  − كان هناك جمال يكفي ,بوصة

ِّمنتظمة, رأينا كوات صغرية صم ُ ًنا كثـريا, أن هـذا َّا حريَّمم. صابيحل املْمَحل −بوضوح  − ْتَمّ
َالنفق خلفنا  اختفـى املـدخل .  بينام ينحدر ببطء,من الرشق إىل الغرب −مبارشة  − كان يسري َّ

َّ وبشكل رسيع, تاركا إي,ًاملضاء متاما  .  يف صمت كريه,انا يف صمتً
ًجدا ًاّ, بالرغم من أنه مل يكن حارًا حارّكان اجلو ًجـدا ًا إال أنه كان رطبـ,َّ ; أصـبح لباسـنا َّ

َالنفق. ًق رسيعاَرَ بالعًالَّبلُم وحلـسن  − الذي أثبـت , بآالف األعداد من البعوض الكبريتلئ ممَّ
ًبـا إلمكانيـة ُّلبسنا األقنعة الكيميائيـة الواقيـة جتن.  من املحاربنيًبأنه كان أكثر فضوال − ّاحلظ

ِّعنا سلالضوء الذي كان م. ةَّالوجود الفعيل لألبخرة الضار َالنفـق: ط لألمـامُ  يف ّ كـان يـستمرَّ
 وغريـب ,وحشُبأنـه مـ −بـشكل رسيـع  −بدأ يبدو .  مستقيم, وطريقه يف انحدار ثابتٍّخط
ًجدا  .عىل الرغم من هذا, تابعنا امليش. َّ

َالنفقم, َدَئة قأربعم −ًيبا تقر −منا َّ تقدْبعد أن  , عىل اجلانب األيرسًا فضوليًرأينا بناء. ّ تغريَّ
 , وبدأ بالنزول بدرجة أكرب,ع إىل اليمنيَّق تفرَفَّ الن;الوقت نفسهَّطوب; يف ُالذي بدا كمدخل م

, ُأخـر ًاَمَدَ قـنيئـة ومخـسبعـد م. إىل األسفل يف تلك الـصخرةتابعنا النزول . ٍّوبشكل حاد
َالنفقو. ا املياهَنْتَهَواج: ا فجأةَنْفَّتوق ْلو أنه قد أغ كام , اختفى يف أعامقه يف األسفلَّ  بنهر حتت َقِرُ

ّعـدة درجـات . قَفَّ, مثل النّيّ بشكل فنَيِنُ هذا املمر املائي حتت األرض كان قد بَّلكن. أريض
 − كبـري ٍّدَإىل حـ − مستو املاء من الواضح بأنـه ارتفـع َّضحلة كانت تقود لداخل املاء, لكن

 −م تـدرجيي ُّبتقد − وقد انحدر ,ً والسقف أصبح أمامنا أكثر انخفاضا,منذ األوقات القديمة
 .لقد كان غري قابل للعبور.  املاء بشكل واضحَّ حتى مس,إىل األسفل
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َللنفـق املائي التحت أريض رأينا فتحة يف احلائط األيمـن ّ قبل وصولنا هلذا املمر;مبارشة َّ ;
ق جـانبي آخـر, َفَ وجدنا أنفسنا يف ن;بعد ذلك بقليل. كبناُ ور, وزحفنا خالله عىل أيدينا,دناُع

ة; مـن الواضـح َّه إىل األعىل يف زاوية حادَّ اجت, وبعد ذلك,إىل اليسار −ة َّبحد −الذي انعطف 
َّبأنه كان هناك درجات سلم يف السابق, لكن ّ . ى باألنقـاض الكثـريةَّغطـُ املنحـدر م− اآلن − ُ

 .ًبصعوبة استطعنا الصعود عليه زحفا
ًحقادهش ُيشء موجدنا أنفسنا أمام ًم تقريبا, َدَن قيق عرشُّبعد تسل ب إىل َّطـوُمـدخل م: َّ

. ّ أو قاعـة مـا خاصـة ذات أعمـدة, أو معبد صـغري, ربام ملجأ; أو صالة حتت األرض,غرفة
م َدَانحرفنا نحو اليمني, وبعد عرشين ق.  ْيهامَ كل اليساري واليمينيْنيَ يف االجتاهتاألنفاق كان

َالنفقًتقريبا, أصبح  ّ بـأن −  من التحقيقـات األصـلية− نا عرفناَّة, لكنَّكتظُأنقاض م بً مسدوداَّ
َالنفقهذا   . املائي التحت أريضّ يصل إىل النهاية البعيدة للممرَّ

َالنفق وعربنا ,غلق للملجأُن إىل املدخل املْيَ زحفنا عائد;بعد ذلك هذا قادنا إىل .  اليساريَّ
َنفق َ ًدا بأنه يقودنا للخلف إىل االجتاه الذي دخلنا منـه أوال  واحد منهام ب;ّن, عىل األقلْيَ آخرْنيَ ّ

 . املائيّ عىل مستو أعىل, وبذلك يتفاد املمر;ْ ولكن,إىل املجمع
َالنفقهذا   ,ْنيَ عىل مد السنوات األلف;ْ باألنقاض, ولكنًاَّكتظُم −ة َّمر − كان −ً أيضا − َّ
ثامنيـة عـرشة  −ًيبا تقر −ت, تاركة َّنقاض قد استقر يبدو بأن تلك األُهُمْتَ خَّ تمْ منذ أن,أو أكثر

 إىل األمام بقدر مـا اسـتطاعت أن تكـشف األضـواء َّامتد. ة األنقاض والسقفَّبوصة بني قم
 . عىل استكشافهًامِّصمُ مُكنت. يف الظالم −بعد ذلك  − اختفى َّثم. التي كانت معنا

 ُعـىل أيـة حـال, أمـضيت. كـن وصـفه تعبري يمّن احلالة كانت خانقة فذلك أقلإ قلنا ْإن
بعض الوقت يف املايض أستكشف فيه الكهوف واألنفاق يف املواقع اآلثارية يف أنحـاء الـرشق 

ُّ بأنني يمكن أن أتعامل مع الرُ وعرفت , كافةاألوسط يض الـذي قـد يظهـر حيـنام َرَعب العـّ
ِغلق يشعُ يف مكان عميق وموحدهيكون املرء   .كالقرب احلي −من حني آلخر  − بأنه ُرُ

ّ مـستعدا الستكـشاف هـذا املمـرُعندما كنت العـامالن .  االلتحـاق يبَ, روبـرت رفـضً
  ومها يعبثان بحقـائبهام,ظر إىل اجتاه آخرَّ بالن−ً أيضا −اآلثاريان اإليطاليان, جينو وبيب, بدءا 
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ًعىل أية حال, قرروا بأنه جيب عيل أن أربط حبال.  وبحباهلام,الظهرية ّ ّ أفرتض . حد ساقي حول أّ
َالنفـق بينام أنـا يف ذلـك , وأموت,ُأصاب بنوبة قلبية −لربام  −بأن اعتقادهم كان أنه   ;, وبالتـايلَّ

 ُّ يف ذلك الوقت, وأثبتًايائس −بالنسبة يل  −ذلك األمل بدا . أن يسحبوين −بسهولة  −يمكنهم 
 .بالنسبة يل −ًمتاما  −بأنه مستحيل  − برسعة ,ً أيضا−

ًجدا ًا كان قريبَفقَّالنسقف  عتي الصلبة كانت حتميني من احلجارة القاسية التي َّبُ لدرجة أن ق;َّ
َّالبديف األعىل, كان   غري قادر عىل ُكنت. َ وأسحب بيدي,َ وأن أدفع بقدمي, أن أزحف عىل معديتُ

 ألن ;ارة غـري قـادر عـىل االسـتد−ً أيضا − ُكنت. أن أرفع رأيس لرؤية املكان الذي أنا ذاهب إليه
َالنفق ُّبأن كل ذلك التقـد −ببساطة  − ُيتَّمتن. ن بوصة فقطيبعرض واحد وعرش −ًيبا تقر − كان َّ ّ م ّ

 كـان َّالوإ.  عىل االستدارة للخروج ثانيـةًاّ وبأنه عندما أصل أن أكون قادر,سيقودين إىل مكان ما
َعيل أن أعود أدراجي زحفا بشكل خ    ولكنهـا ممكنـة, ولـذلك لك حقيقـة,ترهقة, ُفرصة م. فيْلً

 أنه َ أرتديه أثبتُ بوجهي عىل األرض, والقناع الذي كنتُ أزحفُبدأت. ًمل أكن قلقا بذلك الشأن
َّالبدكان .  سعرهُّيستحق  ُ بيـنام كنـت, أمـامي− التي فيهـا آالت التـصوير − أن أدفع حقيبتي َّ عيلُ

 .كن من ارتدائها عىل ظهريق ألمتَفَّ ألنه مل يكن هناك فراغ كاف يف الن;أزحف معها
ِّأمخ −بشكل آين  − ُ بينام كنت,ق بقدر استطاعتيَفَّي عرب النِّلوَّ التُتابعت  ُن املسافة التي كنتُ

 مـن صـافرة َّ وألطمـئن,ُ ألطمـئن أصـدقائي;رِّصـفُأل −مـن حـني آلخـر  − ُفتَّتوق. أقطعها
  ق, َفـَّ بـشكل أعمـق يف النُينام نزلـت, بًقريبا ;ْولكن. يزالون عىل مقربة منيام وبأهنم ,أصدقائي

 , مـن قـدميُهُتـْلَلَح. وبعد ذلك, يف مـستو أبعـد, انتهـى احلبـل. ٍّدَ رِّمل أعد أستطيع سامع أي
 . وتابعت الزحف من دونه

 ْنيَتَّ مرُرتَّقر. م الصمتَّلقد خي. ً وحيداُكنت. السقف واجلدران كانت تقرتب مني أكثر
َّالبدبأنه   الـوزن ُعىل الرغم من حماواليت لتفادي مثل هذه األفكـار, أدركـت. فّ أن أتوقّ عيلُ

 َطَشَ قـُالـسقف. ق يف األعـىلَفـَّ الذي كان يـضغط إىل األسـفل يف سـقف الن,اهلائل للصخرة
   التي يعـود عمرهـا ألكثـر ,رضة لألنقاضُ مرافقي, جسمي كان عْتَطَشَرأيس, واجلوانب ق

َنفهناك خلفي كان .  سنةْيَمن ألف تهـا َّمُة برَّاملهم. ًاَّ تامًاغزُ طويل; ما كان يكمن أمامي كان لقَ
ًجدابأهنا جنونية  −فجأة  −بدت   .رةِّتهوُ, بل مَّ
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عب القاتـل ُّبدأ الر: إن اهنار السقف يف هذه اللحظة بالذات, ال أحد كان سيأيت إلنقاذي
ّ وتـصلب ,د ظهـريَّربد مجـ, إال أن الـٌّ الطبيعـي حـارَّعىل الرغم من أن اجلو. ينتاب أفكاري

ور كام لو ُعُّ التمثيل الداخيل اهلاوي, بدأت بالشِّجسمي; يف أداء ال يمكن السيطرة عليه من فن
ُأنني كنت َّاللحظة التي سأغط −ًمتاما  − وأنتظر , يف قربيّ َّالبدكان .  فيها يف األرضىُ  أن َّ عـيلُ

   يكن عىل وشـك االهنيـار بـشكل مفـاجئ  ومل,ق موجود منذ زمن طويلَفَّ أعصايب; النئِّهدُأ
 .ألنني يف داخله −فقط  −

 حقيبة التـصوير ُدفعت. ًأخرياملرات عديدة, وانحرس الشعور  −بعمق وهدوء  − ُستَّتنف
  ق يـسري َفـَّزال النم, ومـاَدَئة ق أهنا مُ ظننت, إىل مسافةُ وصلت;ًقريبا.  لألمامُ وانزلقت,أمامي

 .لبةّلربكانية الصضمن الصخرة ا −بال تغيري  −
َّا, تغريَمَدَن قيعرشالئة وعند نقطة امل  ما, وعرضـه ٍّدِسقفه أصبح أعىل إىل ح: ُأخرق مرة َفَّ النً

ًم واحد لكل ثالثة أقـدام تقريبـاَدَبدأ باالنحدار بنسبة ق. تضاعف  كـان ْ باالرتيـاح; إنُشـعرت. ّ
يمكننـي أن  −غـري قابـل للتوضـيح وبشكل  − أمامي ;ْولكن.  يمكنني أن أستدير اآلنًا,رضوري

َّأر بأن الن  وكأهنـا فتحـات بندقيـة ,َّقت يفَّاملداخل املظلمـة الثنائيـة حـد. ْنيَقَفَل إىل نَّق قد حتوَفّ
 .َكبتيُ ور,َ فيه عىل يديء ببطُكتَّ وحتر,ًأوالق األيمن َفَّ دخول النُاخرتت). اجلفت(

 −فجـأة  −ق َفـَّصرية; بفضول, انتهى ذلك النإىل مسافة ق −فقط  − وصل َقَفَّ هذا النَّلكن
ًهامُهذا مل يكن م. ًا من املدخل الرئيسَمَدَ قنيئة ومخسم −ًيبا تقر −عند مسافة  .  عـىل اإلطـالقَّ

إىل يساري كان . ّ دليل بأن تلك كانت احلالةِّف أيْشَ يف كأخفق رسيع ٌصْحَ إغالقه? فَّهل تم
 نفـيس يف ُبغرابـة, وجـدت.  خالهلـاُ آخر, لذلك زحفتقَفَاك فتحة يف الصخرة تنزل إىل ننه

 شـخص ّفلـامذا يقـوم أي. ًهذا التعقيد الالمركزي بدا أنه بال فائدة متاما. ق اليساريَفَّهناية الن
 من نوع ما قد ً مدخال− بقايا فسحة ُ رأيت, أمامي;? مبارشةه نفس ينتهيان يف املكانْنيَقَفَببناء ن
ِّ دع,حلجارةل من اَتُ إغالقه بكَّتم  كـان هنـاك ;عىل اليـسار.  بشكل حيفظ أمن ذلك املكانْتَمُ

ِجدار آخر حف  −ً أيـضا −ّ آخـر, لكنـه ًاقَفَ ن−ً أيضا − ُتْفَشَك.  رأيس فيهاُوضعت.  فيه فتحةَرُ
ْأغ اة باألنقاض, واحللقة الناجتة الغريبـة َّغطُ املَ األرضيةُركلت.  باألنقاض بعد بضعة أقدامَقِلُ

 َّ يف حقيبتـي, ولكـنًا أمحل معي ماجل;ًدائام.  وأعمق,ق آخر حتتيَفَهنا تشري إىل وجود نبدت بأ
 .هذا مل يكن وقت البدء بالتنقيب
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 ,غلـقُ عىل املبنى احلجري للمـدخل املً وتكراراً مراراُ ورضبت,ُهُتْجَرْخَعىل الرغم من هذا, أ
 أن روبـرت َّ كـام تبـني;ْ يشء, ولكـنَّمل أسـمع أي. بأعىل صويت −بشكل آين  − أرصخ ُبينام كنت

ا ّب للجدار الذي كنَّطوُ أقف عىل اجلانب اآلخر من اجلزء املُكنت. تيمبل كان بإمكانه أن يسمعني
 . ً الذي يسري يمينا إىل األسفل,ق الرئيسَفَّقبل الن −مبارشة  − والذي كان ,قد اجتزناه يف طريقنا

َّبدا كام لو أن هذا الن  يف ,»ملجـأ« أو ,»معبـد« إىل −ً أيـضا −د بمدخل ّزوُكان ي −ًأصال  −ق َفّ
 املـائي االصـطناعي يف ّ ويتجـاوز املمـر,ق اآلخـرَفَّد بطريق كان أعىل من النِّزوُعمق األرض, وي

هـذا البنـاء :  أصبح لدي بعض األفكار حـول منطـق ذلـك املكـان;يف تلك اللحظات. األسفل
مـوا َّ مكـان حيـث جـاء النـاس لكـي يتعل−برت تيمبل كام اعتقد رو, يف احلقيقة −الغريب كان 

َّهؤالء امللقن.  للعامل اآلخرَسيةْدُ القَاألرسار  يدخلون الطريق األيمـن − ق عليهمَطلُ كام كان ي− نوُ
 ;فون عـىل طـول النهـر االصـطناعيِّذُ وجيـ−يف النـصوص القديمـة  − ًدائام −ُ الذي أويص به −

 الـذي أرادوه إىل ,ابة إىل العـامل الـسفيلَّ أو البو,ي عمل كاملدخل الذ,للوصول إىل امللجأ الداخيل
َّللعودة, امللقن. مملكة اآلهلة ق البـديل َفـَّ األثنـاء, النهيف هـذ. ن كان بإمكاهنم أن يعودوا عرب النهروُ

َكهنةن وصول الِّؤمُكان ي َ َّ حيث كانوا ينتظرون وصول امللقنني; إىل املوقع املبارش للملجأَ ُ. 
اب َّتـُ التـي وصـفها الك,كانت مجيعها تشبه الزيارات إىل العامل السفيل −باألحر  −هي 

ْفون عرب أسطقسِّذُار املناطق اجلهنمية بأهنم كانوا جيَّوُوا بروايات عن زؤبد. نوالكالسيكي ُ ُ)1( 
َقدسةُبعد ذلك, بعد الدخول إىل اململكة امل. ّل املركبي الصامت شارونَبِمن ق َّ     يواجـه , املسافرَ
 األرواح ُّ حيـث تطمـئن;هـات اخلـرضاءّتنزُأماكن البهجـة, أرض امل«: − كام يصفه فريجل −

 .»وسط البساتني املباركة
 ُ أخرجـت, وببعض الصعوبة يف ذلك الفراغ املحصور,َّ إىل حقيبة التصوير التي لديُعدت

التـصوير بـشكل  ُ وبـدأتًا, وفالش,ّ وعدة عدسات,»Leica« آالت تصويري املحبوبة حدإ
 −ًدائـام  −بات االستكشاف, أعمل ُّمن جتربتي الطويلة يف تقل.  يشء يمكنني أن أراهِّشامل لكل

ز العمـل التـصويري ِجـْنَأ«بعه هو َّاملبدأ الذي أت.  عىل العودةًاقادر −ًأبدا  −كام لو أنني لن أكون 
 ). الةًا ملا حصل يف هذه احلَرَظَن(ؤي ُّ, إنه مبدأ جيد, وتنب»ًكامال

                                                           
ْأسطقس  )1( ُ  .ُاملرتجم). غريقعند اإل(ُهنر اجلحيم  الرئيس : ُ
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 جينو وبيـب جيلـسان ُ حيث وجدت;قَفَّ إىل أسفل النُ عدت, فيام بعد, أو أكثر,بعد ساعة
 ُّة من الوقت, ومل أكن أردَّكي ملدُّ سامع حترمل يكن بإمكاهنام. ن بعض اليشءْيَرِّتوتُيف انتظاري, م

َّالبـد. فيـهً, سحبوه, ولكنني مل أكن مربوطـا ُعندما ارختى احلبل.  من نداءاهتمٍّعىل أي  وأهنـم ُ
ُ ألنه يف كل فرصة مستقبلية أزور فيها ذلك املجمع كنت;أبلغوا عن خماوفهم للسلطات ُ ْ أمّ  ُعَنـُ

َالنفقفيها من دخول هذا  , ً يشء أبداَّل يل أي مل يق,ّث ذلك بأية طريقة واضحة مل حيد;بالطبع. َّ
َّالبد −ًدائام  −ولكن أحدهم  ًجدا ًا وأن يبقى قريبُ َالنفـققـرتب مـن مـدخل أ, وعنـدما  منـيَّ َّ 

ُالضيق العميق, هم ي َّعـد: غـوا بـأوامرَّتبل −بشكل واضح  −هم . بون للجلوس بيني وبينهِّرتّ ُ 
َالنفقذلك  ًجدا ًا خطريَّ   ّ بتـصويرها يف املـرة األوىل, هـي ُمـتُنـة التـي قَّور امللوُّلذلك, الـص. َّ

 . الوحيدة املوجودة− اآلن −
ِربـام حفـ.  بنى هذا املجمع الـذي حتـت األرضْنَال أحد يعرف م ل اليونـانيني َبـِ مـن قَرُ

ل يمكنـه أن يقـو −ّ وبدون أدنـى شـك , اآلنِّدَحل −ال أحد . بحدود القرن السابع قبل امليالد
ْأغى ال أحد يعرف متـ. سبب استعامله ّأفـضل اقـرتاح هـو أن . ُ أو ملـاذا أخفـي وجـوده,َقَلـُ
ّد اإلمرباطـور َعميد روماين بارز يف عهد القيرص أوغسطس وجـ, جنرال و)1(ّماركوس آغريبا

ًجدا ًاّر بأن ذلك املكان كان خطريَّنريو, وألسباب نجهلها, قر  كـان مـن الـرضوري ُ بحيـث;َّ
   باألنقـاض, مـن املحتمـل أن ذلـك حـصل ِهِ ولذلك أمـر بملئـ, من وجه األرضهلااستأص

ارتـه كـانوا َّحَ بنـاء أسـطوله القريـب وبَّ عندما تـم قبل امليالد,36 − 37 ْيَبني عام −ًتقريبا  −
رية األخـرية واملنتـرصة يف ْحَوبحرية لوكرينا قبل معركتهم الب, )2(بون يف بحرية آفرينوسَّيتدر

 .حرب صقلية

                                                           
كان رجل اإلمرباطورية الثاين يف عهـد اإلمرباطـور . قائد روماين.): م.  ق12 ـ 63(ّآغريبا, ماركوس فيبسانيوس   )1(

 .ُاملرتجم. أوغسطس
)2(  »Avernus« :ة من كلمة َّشتقُم»aornos «وهذه البحرية كانـت عـىل فوهـة بركانيـة. »بال طيور« وتعني ,اليونانية .

َ القديمة يعتقة التي تصاعدت منها يف األوقاتَّامّاألبخرة الكربيتية والس  التـي كانـت ,ل الطيورْتَت إىل قَّد بأهنا أدُ
ون والرومـان القـدماء ُّاب اليونـانيَّتـُش للبحـرية, الكِوحُبسبب املظهر امل.  جاءت التسمية; ومن هنا,تطري فوقها

 =ذلـكيف ). , وهي مثو األموات يف امليثولوجيا اإلغريقيـة»Hades«(» حادس«اعتقدوا بأهنا كانت املدخل إىل 
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دمـار املجمـع التحـت : ةَّعـىل مهمـ −بالتأكيـد  − ًازِّركُ فقد كان م,ًا كان ذلك املسؤولَّأي
 يـشهد عـىل − ألف رحلة بـرشية ني التقديرات تقرتح ثالث− ً هائالًاب جهدَّ الذي تطل,أريض

  ّ كـان آغريبـا هـو املـسؤول, ْإن. ,عىل إغالق املوقع إىل األبـدًا مل يكن مفرطْتصميم شديد, إن
َ مل يكن آغريبا, مْفام الذي كان خييفه? وإن  ن اآلخر الذي يمكن أن يقوم بذلك? وملاذا? ّ
ِاملدخل اخلارجي للمجمع اكتـش. ًيباقر سنة تْيَذلك كان قبل ألف  ثانيـة أثنـاء التنقيـب َفُ

َالنفق َّ, لكن1958األثري عام  َ مل يدخل إال ملسافة قـصرية يف ذلـك الوقـتَّ التعقيـد الكامـل . ُ
َللموقع مل يكش ل َبـِ مـن ق− لـيس تنقيبـه ;ْ ولكـن– استكـشافه َّ, عندما تم1962ف حتى عام ُ

لت َّبعد جهود باجيت, احلكومـة اإليطاليـة تـسل. رت باجيتاملهندس الكياموي املتقاعد روب
ِّت املدخل, حمتفظة بوجوده الرسَمَتَ وخ,للداخل أنـا  − حتى قمنا ,مل يدخله أحد ثانية. ّامّ التِّيِّ

. ًقريبـا باملخاطرة بالقيام بـذلك بعـد أربعـني سـنة ت−ة مع جينو وبيب َّ سوي,وروبرت تيمبل
 شخص يسأل عنـه ُّأي. من املوقع −هبدوء  − األثري ُدْعُ البَلْيِزُجلميع األغراض واملقاصد, أ

ّ إخباره بأنه كان جمرُّيتم َنفقد ّ ّ يؤدي إىل مصدر للامء احلارّهمُ آخر غري مَ  أثنـاء يُ, وبأنـه قـد بنـّ
 روبرت تيمبـل ;فقط. أكثر العلامء فقدوا االهتامم باملوقع. ة هلمَّمات حارَّالعهد الروماين كحام

 .ةَّيِّملوقع بجدأخذ ا
 قام اال أحد غريمه. ًأوال, روبرت باجيت وزميله دخال املوقع 1962أيلول / سبتمرب21يف 

ف َّيـة تتـرص والـذي جعـل احلكومـة اإليطال,ما الـذي اكتـشفه بالـضبط.  سنةْيَبذلك أللف
 !ا?َهْتَعَبَّبالطريقة التي ات

                                                                                                                                                     
ْ وفقا لعل− املوقع , وهـي )نـسبة إىل بلـدة كيـومي التارخييـة اإليطاليـة(افة الكيومية َّ يقع كهف العر− م األساطريً
. »Hecate«افة األكثر شهرة يف التاريخ, وكذلك يقع البـستان الـذي يعـيش فيـه إلـه العـامل الـسفيل اليونـاين َّالعر

رية, وقـاموا ببنـاء قنـاة تـصلها ْحَا البحرية إىل قاعدة بّيوس آغريباجلنرال الروماين ورجل الدولة ماركوس فيسبان
.  وأعـادت البحـرية,التغيريات يف التضاريس املحيطة أغلقت القنـاة بعـد فـرتة قريبـة.  وبالبحر,حرية لوكرينُبب

 .ُاملرتجم
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. , لألموات يف تلك املنطقة)1(كل باحتامل وجود أوراًامفتون −لفرتة طويلة  −باجيت كان 
القائلة بزيارته للعامل السفيل كانـت تـستند عـىل جتربـة  )2(اعتقد بأن رواية فريجل عن إينياس
َّح فريجل بأن روح العرّوضُ ي;بشكل حاسم. زيارة حقيقية هلذه الروح املشهورة افة يف كيومـا ّ

هنـا إ يقـال ن الـذي, املـوتى كانـت ختتلـف عـن أرواح−ّ التي وجودها هناك فعيل بال شك −
 تبعـد , يف منطقة بحرية آفرينوس, والتي هي حفرة بركانيـة مليئـة باملـاء,موجودة يف مكان ما

 . اإليطالية»Baia« إىل الشامل من مدينة بايا ْنيَ وميل أو اثن,حوايل ميل عن بلدة كيوما
: جتيبـه.  العامل الـسفيل ويسأل عن الطريق إىل,افة كيوماَّيف إنياذة فريجل, يزور إينياس عر

  ن املـدخل  فريجـل يـذكر أ;ُأخـربكلمـة . »الطريق إىل األسفل هو سـهل مـن آفرينـوس«
 . أو أكثر, كام رأينا, ضمن ميل,إىل العامل السفيل قريب

 أم أن فريجل كـان يمتلـك معلومـات مـن املـصدر األصـيل ?د اختالق أديبَّهل هذا جمر
  هـذه اإلمكانيـة . ًات بأن االفرتاض األخـري كـان حقيقيـوجتربة حقيقية للمكان? اعتقد باجي

باجيـت كـان .  يف املنطقة لفرتة من الوقتًاّ ألنه يعرف بأن فريجل كان ساكن;ال يمكن إمهاهلا
ًحقا َدِجُقد و − افة الكيوميةَّ كروح العر− تلك األرواحَّمن أن  ًادِّمتأك ّ بأنـه ٌّوليس هناك شك. َّ

ُ هنيبعـلَبَلَعندما سـ:  حول التايلًاَّقُكان حم ِّ  بتقـديم َّ قبـل املـيالد, اهـتم209 عـام َ املنطقـة)3(َ
َّمقدسالقرابني يف موقع  َ  قـرب بحـرية −ً أيـضا −ُ أوراكل, والذي يقـال بأنـه كـان ْ أي;ٍّهمُ مُ

ِّكني يمكنهم القول بأن ذلك كان مصدر نـصِّشكُ البعض من امل;بالطبع. آفرينوس  , فريجـلّ
 .ن الرضوري أن يكون فريجل قد رأ األوراكل بنفسه عىل اإلطالق ليس م;وبالتايل

                                                           
َمن قبـل  أو ,ل شخص ماَبِوءة من قُبُّمصدر للحكمة والن  )1(  أو مهـبط ,وحـي لآلهلـة الوسـيط الرْ أي;لـخإ ,وحـهُرِ

 .ُاملرتجم. الوحي
)2(  ) »Aeneas« :م األسـاطري اليونـاين والرومـاين, هـو بطـل ْيف عل: م األساطري الكالسيكيْالبطل الطروادي يف عل

.  وأمىض سبع سنوات يسافر قبل االستقرار قرب موقع روما يف إيطاليا, الذي هرب بعد سقوط طروادة,طروادة
 .)رتجمُامل» Aeneid« ملحمة اإلنياذة – كبري شعراء الرومان – فريجيل َبَتَ كويف وصف لتلك الرحالت

ِّهنيبعل   )3( َربَع. ّقائد قرطاجي.): م.  ق183 ـ 247(َ ). م.  ق218عـام ( جبال األلب يف حماولة لالستيالء عـىل رومـة َ
 .ُاملرتجم
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  −  زميلـه− ّ سوية مع كيث جونز1960إلثبات نظريته, باجيت وزوجته انتقال إىل بايا عام 
ريـة األمريكيـة يف قاعـدة ْحَ كان خيدم يف القـوة البزميله و,م اآلثارْسني يف علِّاملتحمكانوا من 

 يف حماولـة ,موا عىل بدء استكـشاف منهجـيَّ يف نابويل, وقد صممة حلف شامل األطليسّنظُم
 .دة إلجياد بقايا األوراكلَّحمد

ُوا بالتفتيش يف املدينة اليونانية القديمة كيوما, والتي تقع عىل بؤبد ً تقريبـا شـامل ْنيَد ميلْعّ
طقـة الـشهرية وف العديـدة يف املنطقـة, بـام فيهـا املنُهُ األنفاق والكَّاستكشفوا كل. غرب بايا

ِّ ونق,1932 اكتشافها ثانية عام َّ, والتي تم»افةَّأوراكل العر« ّلكـنهم كـانوا غـري .  بعد ذلـكْتَبُ
 . يشء يشبه أوراكل املوتىِّقادرين عىل العثور عىل أي

 حيـث العديـد مـن ;ال انتبـاههام إىل بحـرية آفرينـوسَّحو −بعد ذلك  −باجيت وجونز 
   وإنـشاءاته العـسكرية, ,ّ آغريبـا)1(افنَسَ عن مـًا كبريًوجدوا دليال. دت األوراكلَّالتقاليد حد

َالنفقبام فيها   ويـسري حتـت ,عـةَّربُ أقدام مة وعرض عرش,ن; أحدمها كان بطول ميلان الكبرياَّ
 استكشفوا العديد مـن ;ُأخرومرة . ّاألرض من بحرية آفرينوس عىل طول الطريق إىل كيوما

 عـىل أوراكـل ُّ فكرة تدلّن عىل العثور عىل أيْيَيزاالن غري قادرام  والكهوف, لكنهام,األنفاق
 . ثانيةاكَّلذلك, حتر. املوتى

ْعىل بعًيبا  تقر− عىل طول الساحل  تقع املدينة القديمـة −  جنوب بحرية آفرينوسْنيَد ميلُ
ة ّستقراملـغـري امت اجليولوجيـة ِّ حتـت البحـر بـسبب الـس− اآلن −لبايا, والتي يقع معظمها 

ًجداة َّهمُبلدة رومانية م −ًيوما  −لقد كانت . للمنطقة    سـرتابو خِّؤرُغـرايف الرومـاين واملـَاجل. َّ
ِّالـسيد  بعد امليالد, قبل سنوات قليلة من تعميد 24ً الذي مات تقريبا عام −  ا وصـف− َاملـسيحَّ

 ًا; أنيقًا ساحليًاكانت منتجع. » لعالج األمراض…مكان مائي عرصي«ة كـَّبايا وينابيعها احلار
ُحيث كانت متيض نخبة  املكان الـذي احـتفظ فيـه اإلمرباطـور −ً أيضا −كانت . اَهَلَطُ روما عُ

يزال من املمكن رؤيتها عـىل امن بفيالت كبرية, وهي األطالل التي ون اآلخروواألرستقراطي
 اليـوم  وأغلب األطالل يمكن رؤيتها, ألن األرض انخفضت; أو حتت البحر,سفوح التالل

                                                           
َاملسفن  )1( ْ ُّموضع تبنى فيه الس: َ َ ْ َّ أو ترم,نُفُ َ  .ُاملرتجم. مُ
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.  القـاعّجـاجيُ حول خليج بوزويل مـن خـالل قـارب ز, أو أكثر,ة ملسافة ميلَّحتت املاء ممتد
ّ بايـا بـني أطـالل احلاممـات املعـدين احلـارّيزال عىل سفح تلام   : ة يوجـد بقايـا ثالثـة معابـدّ

د مينـاء صـيد صـغري, مـع ّ جمـر− اآلن −بايا احلديثة هي .  وفينوس, ومريكوري,وهي دايانا
رجـال  −عـادة  − يأخذ فيـه ,ظِّتحفُ مكان م, رفيعة املستو;ْ ولكن,ركز للمطاعم الصغريةم

 .م اجلميالت للغداءاهتقين رفواألعامل اإليطالي
مـات, َّع رومـاين للحامَّ كشف عن جمم,1958 حتى 1956 بايا من عام ّالتنقيب يف سفح تل

رت َّالبناء العديدة, والتي لربام ترض بسبب جهود إعادة , يشء كان يف فوىض عارمةَّ كلَّولكن
ب انزالقـات َّ سب, بعد امليالد63 زلزال ضخم عام ;يف احلقيقة. رة يف املنطقةِّتكرُمن الزالزل امل
 . من األبنية األصليةَت العديدَّأرضية, غط

.  وآفرينـوس,يف هذه املنطقة, كام عملوا يف بايـا هاِّكلباجيت وجونز بدءا بتفتيش األنفاق 
َنفقئة م − ّعىل األقل −ّن بأهنام دخال اقدتيع ل ُّ حتـوهنـا انتـاهبام.  حتى هذه اللحظة, يف عملهامَ

ِّة كانت تدعم بقايا معبد يونانية قديم قدَّمنص:  من املوقعَّعنيُإىل جزء م ُ ر عمره حتى بأنه يعود ّ
رف ُن األنفاق والغة كانت العديد مَّ حتت هذه املنص,للقرن اخلامس قبل امليالد − ّعىل األقل −

 .التحت أرضية
َباجيت استنتج بأنه و َكهنـة املـساكن األصـلية لَدَجـّ َ ل َبـِ األوراكـل, والـذين قيـل مـن قَ

َربْخـَأ.  وبأهنم كانوا يتواصلون عرب األنفاق حتت األرض,ًهنم مل يروا النور أبداإ )1(إيفوروس َ 
َنفقان هناك  حتت املعبد بذاته كَّ أنَ وجونزَ موقع بايا باجيتُمدير ّعى بأن َّاد. هيا مل يرا مه, آخرَ
َالنفق   بون الـذين استكـشفوه كـانوا قـد دخلـوا ِّنقُامل. »ّامّهوائه الس« بسبب ًا األوطأ كان خطرَّ

ش اآلثـار ِّفـتُم«: َرَكـَ باجيـت ذ;يف احلقيقة.  قبل أن يعودوا أدراجهم,ملسافة قصرية −فقط  −
َأعطى أوامر بأنه ال يسم روا أن َّقـر.  خيـاطر يف املزيـد مـن االستكـشافاتْخص بأن شِّح أليُ

َالنفقيرتكوا هذا   .لنهاية لَّ

                                                           
)1(  »Ephorus« :خني اإلغريق الوحيدين الثالثة الذي كتبوا عن اليونـانيني يف القـرن الرابـع قبـل املـيالدّؤرُأحد امل,   

 .ُاملرتجم. يف الفرتة اهليلينية
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 نيئة ومخـس ملسافة مءيف أحدها, زحفوا ببط. هاّ كلشوا األنفاق األخرَّيف هذه األثناء, فت
َّالبد كان ;يف النهاية. ُ قبل أن يدركوا بأنه مل يكن هناك مكان لالستدارة,مَدَق دوا  عليهم أن يعوُ

َالنفقر إىل َظَّالوقت للن − ًأخريا −جاء . أدراجهم ًجـدانـه خطـر إ الـذي يقـال َّ ع مـن ِّتطـوُم. َّ
ِجمموعة باجيت رب ًاإلجراء كان عسكريا حمضا. ًاَمَدَ بحبل بطول مخسة وعرشين قَطُ ً : 

إذا هنض افرتضنا أن .  عليه أن يزحف لألمام للحدود القصو للحبلَّالفكرة كانت بأن«
 .»هو مل يسقط. به إىل بر األمانْحَن من سَّ نتمكْينا بأنَّإذا سقط متن... دّواء جياهل

َالنفقرا دخول َّباجيت وجونز قر  :زحفا عرب املدخل بشكل حذر. هام الستكشافهْيَسْفَن بَّ
َالنفـقبني الـذين دخلـوا ِّنقُيف الغبار عىل األرض كان بإمكاننا أن نر آثار امل . 1958 عـام َّ

 ً بعيـداُّ يمتـد,ه أحدّ الذي مل يمس,ورأينا أمامنا, الغبار النظيف لألرض... فتَّآلثار توقتلك ا
َالنفقيف ظالم  َّ. 

َعندما استمرا, أصبحا خائف ًجدا ْنيّ زالـت ترتفـع, امم, ودرجة احلرارة َدَئة ق, وبعد أربعمَّ
 . وإىل اهلواء النقي, عادا برسعة إىل السطح; وبالتايل,ّرا بأهنام عمال ما فيه الكفايةَّقر

زالـت تعتقـد بـأن ا به للسلطات اإليطالية, التي ما يشء حول ما قامَّ ال يقوال أيْرا أنَّقر
 .ّامة اخلطريةّ باألدخنة السًاتلئُيزال مماماملوقع 

َالنفق ُ وجونزُ دخل باجيت;بعد ذلك بفرتة قليلة َ  دخـال ملـسافة , ويف هـذا الوقـت, ثانيـةَّ
 −بالنسبة هلام  −بدا . فا عند خمزن ماء حتت أريضَّ توقْ إىل أن, إىل األسفلًاَمَدَ قنيمخسمئة ومخس

َالنفقّأن ذلك كان هناية  ًجدا ًاَّ وحارًا رطبُّلقد كان اجلو. َّ َالنفق يف َّ . ة األوكسجنيَّا من قلي, وعانَّ
والتقطا العديد من خلمس عرشة دقيقة آنذاك,  −فقط  −ة املاء َّفا عن حافَّكان بإمكاهنام أن يتوق

 ًالحقـامن مشاهدهتا عىل الشاشة  −فيام بعد  − ليتمكنا ;نة عىل فيلم من الشفائفَّالصور امللو
 . املائيّ يف السقف فوق املمرّ اكتشفا وجود جمموعة من اآلجر,وعىل الشاشة. للدراسة

 فيه الكفاية لتـشكيل ًن عىل حتريكها جانبا بامْيَكانا قادر. كَّ, فتحرَّعندما عادا, دفعا اآلجر
عندما وصل إىل اجلانب اآلخر, جونز وجد .  استطاع كيث جونز أن ينزلق منها,فجوة صغرية

َنفقنفسه يف  غلـق ُإىل املـدخل امل −مبـارشة  −ي ّؤدُكـان يـ. إىل األعـىل − ٍّبشكل حاد − يميل َ
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َّقدسُاملكان امل«لـ م َدَئة قـّعمـق سـتمبأنه كان عىل  − ًالحقا − والذي حسباه ,التحت أريض»َ
لقـد دخـال املجمـع . ّ حتـت سـطح األرضًاَمَدَ قنيئة وأربع وعىل عمق م,عن سطح املنحدر

 .ان يف استكشافه بتفاصيل عظيمةَّ والذي سيستمر,ًالتحت أريض األكثر غموضا
َالنفقّذكر باجيت بأن درجة حرارة  .  درجات8 وللامء كانت , درجة فهرهنايت120 كانت َّ

اص يف اجليش األمريكي, العقيد ديفيد لويس, وابنه استكـشفا َّ, غو1965س عام ماي/يف مايو
 −ًيبـا  تقرًاَمَدَ وبطول ثامنني ق,يف النهاية األخر للممر املائي −ّ املائي; سوية اكتشفا بأنه َّاملمر
َالنفقي إىل ِّؤدُ هبوط يهناككان  َّقـدُاملكان امل(إىل امللجأ  −مبارشة  − الذي يقود ,َّ التحـت ) سَ
ُم تقريبا, وجد لـويسَدَعىل عمق أكثر بثالثني ق. أريض رف املنحوتـة بـشكل ُ مـن الغـْنيَ اثنتـً

ًجـداة َّ والتـي حتتـوي ينـابيع حـار,اصطناعي  درجـة 120 حرارتـه أكثـر مـن , تـصدر مـاء,َّ
ًجـدا ًاَّويف األمام, املـاء أصـبح حـار. فهرهنايت َّالبـد بحيـث كـان ;َّ إيقـاف املزيـد مـن مـن  ُ

 يف اجلـزء الـسهل الوصـول مـن ّ عىل األقـل−منذ ذلك الوقت, درجة احلرارة . االستكشاف
 83 − اآلن −, وجدنا أن املاء أصبح َا املوقعَنْفَشْكَتْسِعندما ا.  كبريٍّدَ هبطت إىل ح−املمر املائي 

َالنفقدرجة فهرهنايت, و  .قد انخفض درجة واحدة −بذاته  − َّ
عـام . وبرت تيمبل كان لدهيام الكثري من االهـتامم املـشرتككام يظهر, روبرت باجيت ور

, والـذي يستكـشف »مناقـشات مـع اخللـود«ى َدعُ يًا ساحرًاف كتابَّ روبرت تيمبل أل,1984
ّث عـن هـذا املجمـع التحـت أريض َّيف الكتـاب, يتحـد. ن واألوراكل يف العامل القديمُّكهَّالت

 ُتْقِعُ قـد صـُ وكنـت, عندما صدر ألول مرةَكتاب الُاشرتيت.  ويصفه,الفضويل يف بلدة بايا
َّ ذهلـت بدقـ;بـشكل خـاص. يزال يالزمنـيامـر ْحِّبالطبيعة االستثنائية للمكان, وهذا الس ة ُ

َالنفقـاملـدخل :  اكتشافهاَّاهلندسة التي تم نحـو نقطـة رشوق  −مبـارشة  −ه َّوجـُي الطويـل مَّ
 .ه نفسه نحو الغروب, يف اليومّوجُ مالشمس عند االنقالب الصيفي, وامللجأ التحت أريض

ناة بأنه كان هناك هنر ُكيف عرف الب: غز العميق اآلخر الذي انطلق من هذه املواصفاتُّالل
َالنفقم أسفل َدَئة قّ أو مصدر يقع عىل عمق ستم,حتت أريض م حتت سـطح َدَ قني ومئة وأربع,َّ

 :ّالتل? كام الحظنا
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 أو بـدايات ,ات عـشوائيةَّ عـىل ممـرّ أو تـدل,وقـع عىل استكشاف املّليس هناك آثار تدل
   ,ّلبة التي فيها كل تلك املـسارات ال حتتـوي عـىل كهـوفّإن الصخرة املسامية الص. )1(خاطئة

 أو تـسمح , أو قنوات طبيعية, والتي تسمح بالوصـول االسـتطالعي االستكـشايف,أو أنفاق
 .بحدوث اجلداول املائية الطبيعية

اجيت عن غرابة املوضوع سمح لنفسه بقـول مالحظـة خاليـة مـن ل روبرت بئُعندما س
. » والتـي تـدعو إىل القليـل مـن املناقـشة, اهلندسة الصناعيةِّة مشاكل يف فنَّهناك عد«التعبري 

ًجداتعبري فضويل   .ُ ألقي عليه نظرةْأن −يف وقت ما  − ُرتَّ, قرَّ
ُثم قابلت ا بني عدد َّ حيث كن;1998اهرة عام  روبرت تيمبل وأوليفيا يف سيارة أجرة يف القّ

ِّ نظ,اب يف جولة يف مرصَّتُمن الك   ل زميل وصـديق هـو الكاتـب روبـرت بوفـال, َبِ من قْتَمُ
ا يف َّكنـ. »حامي التكـوين« كتاب يبحث يف األلغاز املرصية اسمه افّؤلُهو وجراهام هانكوك م

 . ث مع جمموعتهُّحدَّطريقنا للت
كيف بإمكـاين أن أذهـب وأشـاهد امللجـأ التحـت «: تيمبل كانل −ًمتاما  −سؤايل األول 

َّ ألنني أحتدً بدا مرسورا»أريض الغريب الذي تكتب عنه?  قبـل أربعـة ُهَبـَتَث عن كتـاب لـه كّ
َح بأنه حتى هو ال يسمَّوض. ًأيضا ًاّعرشة سنة, ولكنه بدا حمرج ُ  ألنـه كـان قـد ;ح له بالدخولّ

ْأغ َ ال أحد يسم;اآلن. الية باألحجار واألنقاض يف السبعيناتل احلكومة اإليطَبِ من قَقِلُ ح لـه ُ
عىل أيـة حـال, . » أحاول احلصول عىل الرتخيص منهم إلعادة فتحه;ْولكن«: قال. بالدخول

  .  دون جـدو;ْ ولكـن,عـرشين سـنة يف املحاولـة −ًيبـا تقر −يف هذه األثناء كان قد أمـىض 
َالنفق بأن ُهْحتى املدرسة الربيطانية يف روما أخربت  ال يمكن الوصول إليـه ألسـباب ;بالتأكيد« َّ

ّ, والسلطات اإليطالية قالت بأن املمر»أمنية  .»ّامةّمليئة بالغازات الس«ات كانت ّ
 أراه بانتظـام منـذ ُ والذي كنت− صل يب روبرت تيمبلّ, ات2001بعد ثالث سنوات, عام 

 , له بـدخول جممـع بايـاْت اإليطالية سمحتالسلطا:  وأخربين باألخبار املثرية− لقائنا األول
 ٍّلِجِع سـْمـَ واستعامل جتربتي يف التصوير الفوتـوغرايف جل, أرغب يف املجيءُ كنتْوسألني إن

                                                           
. دين مـن املـسار الـذي يتبعونـه يف احلفـرّد, ومتأكـُّره بـال تـردْفَ الذين حفروا ذلك املكان كانوا دقيقني يف حْأي  )1(

 .رتجمُامل
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يف ذلـك . جلزء من بليون من الثانية ألوافق −فقط  −لقد احتاج األمر مني . شامل عن املوقع
 حيث ;رت وزوجته أوليفيا إىل نابويلمايس, أنا وزوجتي جني سافرنا مع روب/الشهر يف مايو

ة فوق مطعم عىل رصيف البحر َّمنا بالتنسيق الستئجار شقُق.  وذهبنا إىل بايا,استأجرنا سيارة
 .ّطوال مدة إقامتنا

يف عرص أول يوم من دخولنا املوقع, وبعد غداء رائع, ذهبنا أنا وروبرت للعمل يف أعامق 
َالنفـقواب يف ّذلك املجمع, نبحث عن آثار ملواقـع أبـ  − سـمعنا صـد أصـوات ;, وفجـأةَّ

هل عادت األوراكل القديمة إىل احلياة? كام بدا, لقد كان ذلـك الـصوت مـن . أصوات نساء
َالنفقإىل أسفل  −بشجاعة  − ام طريقهَتاْقَقَ شْنيَتَّا اللَنْيَتَزوج  ْنيَبالنـسبة الثنتـ.  املـائيّ إىل املمرَّ

بـشكل .  يـدعو للفخـرًئا كـان ذلـك شـي,)1(ُن رهـاب االحتجـاز مَعاننيُمن النساء اللوايت ي
ة َّ الوقـوف عنـد حافـ;اآلن. ب عن اكتشافات ذلـك اليـومُّغيَّ ال أحد كان يرغب بالت;واضح

 .نا نشرتك فيهاّ, تلك ذاكرة كل»العامل السفيل«ّالنهر يؤدي إىل 
عاملـة اآلثـار . قـع موقف الـسلطات اإليطاليـة حيـال املو−ً أيضا − فهمنا ;يف ذلك اليوم

ُاملسؤولة الدكتورة باوال منيريو كانت م كانـت  −ببـساطة  −دة للرأي القائل بـأن األنفـاق ّؤيّ
 وعـدد مـن األنفـاق ,مـاتَّاملنطقة كانت مشهورة بمثـل هـذه احلام. امات ساخنة رومانيةَّمح

عرة; أنفاقنـا  وو, تلك األنفاق كانت بسيطةَّلكن. ُ بنيت هلذا الغرض;ّ يف سفح التل,األخر
ولـذلك . ر الرسـميةَظـَّعىل الرغم من هذا, تلك كانـت وجهـة الن.  وملساء,كانت مستقيمة

 .ض الشديدْغُ وليس الب,كان سببها عدم االهتامم −لربام  −ا أن التأخريات َنْكَأدر
ْأد.  منيريو حول هذه املسألة, أنزلناها إىل املوقـعةّر الدكتورْيف حماولة لتغيري فك  يف ْتَشِهـُ

َالنفقّ بأن ْ واعرتفت,التعقيد املوجود  التي توصل إىل مصادر ,الئم النمط العادي لألنفاقُ ال يَّ
ُقالت بأهنا ست. ةَّاملاء احلار عالوة عىل ذلك, كان بإمكاننا أن . هّ كلر بشأن ما كان يعنيه ذلكِّفكّ

 ني بهّ مهتماَّ كنُ ملاذا نحن− اآلن −أهنا فهمت  −من التغيري يف موقفها  −نر. 

                                                           
ُاخلوف املريض من األماكن امل: ُرهاب االحتجاز  )1( َّ  .ُاملرتجم. قةّيّ أو الض,قفلةَ
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ُيف تلك األثناء, قد أصبح من الواضح يل ولروبـرت بأننـا كنـا بحاجـة إىل تنقيـب مـ م َّنظّ
 تلـك لءً انطالقا من قيـام شـخص مـا بـاألمر بمـ,ّ بأنه–ً أيضا −شعرنا . ومدروس للموقع

ّاألنفاق باألنقاض نظرا النزعاجه الشديد منها, فمن غـري املحتمـل أن أولئـك الـذين قـاموا  ً
َّبدا أكثر احتامال أهنم حط.  إىل خارجهاءّلك قد أخذوا أي يشبذ ّ ّموا وهدموا كل يشء وجدوه ً

فـإن أخـذوا أي يشء إىل . بتغطية الفراغ باألنقـاض −ببساطة  − وبعد ذلك قاموا ,يف الداخل
 التـي ,رضة خلـوف املـؤمنني باخلرافـات مـن األرواح الغاضـبةُ ذلك سيرتكهم عَّاخلارج فإن
التـي كانـت  هـاّكلّ بـأن املـواد ًا كبـريً هذه الطريقـة يف التفكـري خلقـت احـتامال.ستطاردهم
 .تزال ترقد ضمن املوقعامتلك الطائفة هي  −ة َّمر −تستخدمها 

 عـىل −ً أيـضا −ّخصة للتنقيب, وبينام كنا ننتظـر, حـصلنا ُطلبنا من السلطات اإليطالية ر
ني يف الطوائـف اليونانيـة ّختـصُاألكـاديميني امل للـدعوة إىل مـؤمتر اخلـرباء ْنيَ صغريتْنيَورقت

ّوبينام كنا هناك, أنزلنـا عـدة . 2002حزيران /إيطاليا يف يونيو/القديمة, وكان املؤمتر يف كيوما ّ
ْمن اخلرباء الزائرين إىل األنفاق لرؤيتها بأنفسهم; أق م َّيف املـؤمتر, روبـرت تكلـ. وا بأمهيتهـاُعِنُ

ِ التي ذك,ألوراكل وصالهتا با,حول منطقة بايا  ُ قمـت;بعد ذلك.  يف األعامل الكالسيكيةْتَرُ
كـان : عىل املنطق الداخيل للسامت املعامرية للموقـع −فقط  − ُزتَّ رك,بتقديم حمارضة قصرية

ّهديف أن أقد َنفق −ببساطة  −م الدليل عىل أن ذلك العمل مل يكن ُ َ ّ يـستحق ًا طائفيً بل بناء, ماءَ
 .التنقيب األثري

َالنفقّ عىل أن هذا ُدتّشد ِ كان قد بنَّ َنفـقّ كـان جمـرد ْ وإن, وبشكل هادف, وبمهارة,ةّ بدقَيُ َ 
َالنفق. ّ وشاذ, هندسته بشكل غريبْتَّللامء, فقد مت  كان يـسري مـن الـرشق إىل الغـرب,  الرئيسَّ

ِوهو االجتاه املألوف الذي وج ُ َقدسةُ يف األماكن املَدّ َّ  ذات ,فـة حتـت أرضـيةينية; ينتهي يف غرِّ الدَ
ُّ قائال بأن املنطق يدلُناقشت. دةَّعقُ مرتبطة بعدد من األنفاق امل,حجم جمهول صة ّ عىل أهنـا خمصـً
ُل امليزات التي كانت كلها مّلرحلة حتم ّ ِسقة مع املواضـيع األسـطورية التـي وجـَّتّ  يف األدب ْتَدُ
يبدو بأن الفكرة من انطـالق . ملوتى واملدخل إىل عامل ا, والتي تصف أماكن التلقني,الكالسيكي

َالنفقالرحلة من خالل هذا  َ هي أن تغرَّ  .س التجربة احلقيقية ضمن الشخص الذي يقوم بالرحلةُ
ُ احلديث بالقول بأن املوقع كان مُختمت  −اآلن  − ّهـمُ بام فيه الكفاية إلعالمهم بأنـه مـن املًبهامّ
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َا بأننـا أَنـْتَعَنْقَيناهـا أّالردود التي تلق. وقعم أكثر للمْهَ واحلصول عىل ف,البدء بالتنقيب ا َنْلَصـْوّ
نهم من تنظيم ِّكُ عدد من اخلرباء احلضور وعدوا بمساعدتنا بأية طريقة مت;فكرتنا, ويف احلقيقة

 .عملية تنقيب ملعرفة املزيد
َبالرغم من أن رخصة العمل يف املوقع مل متن  ح من السلطات اإليطالية حتـى تلـك اللحظـة,ُ

ة ّ دخلنا يف مناقشة مع هذه السلطات بخصوص التكاليف واملد;ّعىل األقل: إال أننا كنا متفائلني
 نمتلـك اى لـو أننـا كنـّيف احلقيقة, أنا وروبرت كنـا نتمنـ. بها الرشوع بالتنقيب األويلّالتي يتطل

 بايـا يف يف هذه األثناء, كتب روبرت عن استكـشافاتنا يف. الرخصة واملال منذ وقت أقدم بكثري
 والـذي ,)Netherworld (»العامل السفيل«ة بعنوان َانَهَكتابه األخري عن موضوع األوراكل والك

ِنرش ِ عدد من الصور التي أخ−ً أيضا − رافقه ;, وبالطبع2002 عام ُ  .عَّ داخل املجمْتَذُ
اس ينـزل إيني: »اإلنياذة« عن العامل السفيل يف ملحمته َبَتَفريجل ك: هناك لغز واحد أخري

ْأسطقس«ويعرب هنر اجلحيم   ُ  كـان − »البساتني املباركة«ن من دخول ّقبل أن يتمك −, ولكنه »ُ
ِّعليه أن ينف ف إينيـاس عنـد َّيتوقـ.  عـىل البـاب)1( مـن اهلـدالًاصنُ وهو أن يرتك غ,ذ القربانُ

ْصة, ولكـنحادثـة عرضـية يف القـ −ًمتاما  −إهنا . »ت الغصنَّوعىل العتبة أمامه ثب«املدخل,  ّ; 
ُرغم ذلك, عندما كنا ننظر إىل املدخل امل َّقدسُب للمكان املَّطوّ ِ التحت أريض يف بايا, صـعَ ا َنْقُ

ًجدا ًابمشهد يبدو تافه إىل اجلهة اليمنى األوطأ للباب كان هناك فجوة حمفـورة صـغرية ذات . َّ
ّإن هذه النتائج هامة. ل القربانْمَصة حلّقاعدة مستوية, وهي خمص  فريجـل َفْصـَ وهـي أن و:ّ

ث َدَ عـىل حـًامـستند −يف احلقيقـة  −  بـل كـانًا, أدبيـًكن خيـااليللرحلة إىل العامل السفيل مل 
 .ّ إنه املجمع التحت أريض يف بايا; ومكان حقيقي,حقيقي

ْ والحظ الفجوة, أق,روبرت باجيت, الذي عرف فريجل  وأطلـق ,ّ بأهنا كانت حقيقـةَعِنُ
ْأسطقس«لتحت أريض اسم  املائي اّعىل املمر ُ من الواضـح ).  اإلغريقيهنر اجلحيم الرئيس (»ُ
 املائي, وبالنسبة ّركوب مركب عىل طول هذا املمر − ّعىل األقل −ن َّ من الرحلة تضمًاأن جزء

ِللدرجات التي وج َالنفـق يف النهاية األخر كانت تسمح بـاملرور إىل ْتَدُ ّؤدي إىل امللجـأ ُ املـَّ
َّقدسُامل  . تحت أريض الَ

                                                           
ِّاهلدال; الدبق  )1(  .ُاملرتجم. ّنبات طفييل: َ
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 . يتفق يف الرأي−  ًأيضا الذي عرف فريجل −  روبرت تيمبل
موجودة يف التقليد يف العـامل  − ملدة طويلة  − الفكرة ذاهتا يف العبور إىل عامل املوتى كانت 

التقرير األسبق ملثل هذه الرحلة يظهر يف الكتاب املشهور احلادي عرش عن ملحمة . اليوناين
دة َّعقُأوديسيوس, يف رحلة العودة امل. »الرحلة الطويلة« عنوانه  والذي,هومريوس العظيمة

, النـزول إىل عـامل )Circe«)1«إىل بيته بعد املعارك يف طروادة, تطلب منه الـساحرة سـريس 
 وذلـك لكـي حيـصل عـىل النـصيحة مـن الـروح , حيث توجد امللكة بريسيفون;األموات
 »ضبايب«صف أوديسيوس بأنه أبحر إىل مكان هومريوس ي. »ثيبان« ولكن امليتة لـ,املشهورة

َيدع الـسامء  − ًأبـدا  −  وهو املكان الذي ال ختـرتق فيـه الـشمس »ب الدائمةُحُّمدينة الس«ى ُ
 .هناك املكان الذي أوديسيوس هبط فيه إىل عامل املوتى. ةّالغائمة بشد

والـذي ذكـره  −  »الـضبايب«ّبلغ سرتابو عن اعتقاد قديم بأن املكان املخيـف املظلـم وُي
اة َّـغطُم« − ة َّمـر − كان منطقة بايا القديمة; وخيربنا بـأن تلـك املنطقـة كانـت  − هومريوس 

وكـان ذلـك .  والتي كانت متنح الـشعور بالرهبـة اخلرافيـة, واملنيعة,ّبالغابات الربية اهلائلة
, يفة واخلطـرةشاطات الربكانية املخ وهي الن,» بالكربيت والنار والينابيع احلارةًيئااملكان مل

ّعىل القو التكتونية − يف األساس  − التي تعتمد  ْ د مخسة ْعُكجبل فيسوفيوس عىل ب هانفس )2(َ
 .ًقريبا تًعرش ميال

 الـذي عـاش يف القـرن , السابق إيفـوروسّؤرخُمها املّسرتابو يروي التفاصيل التي قد
. رب بايـا القديمـةُـقُإيفوروس أخرب عن موقع األوراكل التحت أريض . الرابع قبل امليالد

َكهنةم عن الَّتكل َ    , والـذين عاشـوا حتـت األرض, االختصاصيني الذين خدموا األوراكـلَ
صلون مع بعـضهم الـبعض عـرب األنفـاق التحـت ّ وكانوا يت,ًومل يظهروا أبدا حتت الشمس

وهو مبني أوطأ بكثـري مـن سـطح « , وكانوا يأخذون الباحثني عن مركز األوراكل,أرضية
 .ها خرافةّد إال أنه يع,ّر هذه القصةِّكرُسرتابو, رغم أنه ي. »األرض

                                                           
 ;ارة للنـزول يف جزيرهتـاَّيف األساطري اإلغريقية, ابنة آهلة الظالم والشمس, والتـي أغـرت البحـ: ساحرة يونانية  )1(

 .ُاملرتجم. م إىل خنازيرُهْتَلَّ وبعد ذلك حو,نسحيث مارست معهم اجل
ّتكتوين  )2( ْ  .ُاملرتجم. ية إليه, واألشكال الناشئة عن ذلكّه أديم األرض, والقو املؤدُّق بتشوِّتعلُم: َ
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ّيعتقد بعض العلامء احلديثني بأن هذه األوراكل مكاهنـا حمـد ة البحـرية القريبـة ّد عـىل حافـّ
ون ُّقرُ وي,رةِّبكُدركون غموض املصادر املُ ي− يعرتفون بأمهية األوراكل ْنَّ مم−آخرون . آفرينوس

   أولئـك الـذين دخلـوا َّلكـن. رات إىل آفرينوس هي إشارات إىل بايا القديمـة اإلشاَّبإمكانية أن
هـذا املركـز التحـت . ِّكَّ عندهم القليل من الش, ورأوا الدليل بأنفسهم,إىل األنفاق −حقيقة  −

َكهنـةأريض العظيم يف بايا القديمة, والذي كان يـديره ال َ  كـان ْ إن−ً الـذين مل يـروا النـور أبـدا َ
حون آخـرون َّرشـُليس هناك م.  كان األوراكل املشهورة للموتى− تصديق إيفوروس باإلمكان
 .يف املنطقة

 كانت األماكن التـي −  التي كانت واسعة االنتشار يف مجيع أنحاء  العامل القديم− األوراكل
 األماكن التـي −ً أيضا −وكانت . يذهب إليها امللوك والزعامء للحصول عىل النصيحة السياسية

 − أولئـك الـذين يمكـنهم أن يـدفعوا األجـور املطلوبـة ;ّ أو عىل األقل− شخص ّيت إليها أييأ
ض  بعـَّولكـن. ة كانوا عىل وشـك القيـام هبـاّهمُق بقرارات مّللحصول عىل أجوبة ألسئلة تتعل
 .»أوراكل املوتى« وتلك املراكز التي كانت مشهورة هي ;ّمراكز هذه األوراكل كانت خاصة

  املكـان الـذي هـو :  فيها تشجيع التواصل مع املـوتى هـيَّة تمواقع رئيسبعة مكان هناك أر
 −ًأحيانـا  −ى َّسمُ يـ−ً أيـضا −يزال امـ و, والـذي كـان يف بايـا القديمـة,قيد املناقشة −اآلن  −

 , ويقع يف اجلزء الشاميل الغريب من خليج نابويل يف إيطاليا; املكان اآلخـر يف آشـريون,بآفرينوس
ّ يف شامل غرب اليونان; املكـان الثالـث يف اهلرقليـة يف , يف ثيسبورشا,ينة القديمة ايفرياقرب املد
 , يف الكونيـا, يف شامل تركيا عىل شاطئ البحر األسود; واملكان الرابع واألخري تينرون,بونتوس

; نْيَ األخـريْنيَوقعُلـيس هنـاك آثـار موجـودة للمـ. يف الرأس األقىص جلنوب اجلزيرة اليونانية
ِّاألطالل يف آشريون نق َكنيـسة التنقيب عن وجـود َفَشَكَ يف أواخر اخلمسينات, وْتَبُ ية َمـسيح َ

ِبن ّ عليها; فالبعض يقول بأن البقايا هي لبيـت ٌفَتلُرغم ذلك, هذه األطالل خم.  أسفل املوقعْتَيُ
َ وبأن أوراكل املوتى مل تكت,نَّصُريفي حم ُ بكلمة .  منها حتى اليومٌّأي بقي ْ إن; اآلن, هذاِّدَ حلْفَشّ
توجد أوراكل املوتى الوحيـدة − ًا كان التحديد صحيحْ إن−, يف الوقت احلارض, يف بايا ُأخر 

 . جيعل املوقع أحد األماكن ذات األمهية الكبريةوحده وهذا ,الباقية من العرص القديم
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وراكل املـوتى كانـت ّرغم أن كل مراكز األوراكل يف العامل القديم كانت غامضة, إال أن أ
هلذا السبب, .  واالجتامع باآلهلة,لقد كانت نقاط الدخول إىل العامل السفيل: ّذات نوعية خاصة

َّالبدكان  − ّعىل األقل −البعض منها   إىل أرسار العـامل الـذي ًا تلقين;ًن التلقني أيضاَّ يتضمْ وأنُ
 . »العامل اآلخر«ّكنا قد أرشنا إليه بـ

أن إىل  »رْحِّالفلـسفة القديمـة, الغمـوض والـس«رت كينجـسيل يف كتابـه ّيشري الدكتور بيـ
ًجدامفاهيم قديمة  ّثقفـة املغـري آلخـر بقيـت موجـودة يف املجتمعـات ر إىل العـامل اَفَّ عن السَّ

َكهنةبواسطة ال َ َّة, الذين علَرَحَّ السَ  »الـسامء«ّبأنه مـن املـستحيل الوصـول إىل  −بثبات  −موا َ
ّ وبأن هذه الرحالت القديمة إىل عامل اآلهلة تبدأ بـاهلبوط ,إىل اجلحيم − ًأوال −بدون الذهاب 

 الذي يأيت بعد وصول الباحثني إىل املكان الذي يعطـي ,»املوت«إىل املناطق اجلهنمية بواسطة 
ْملني إىل العاًا فوريًمدخال نشاهد ذلك يف تقرير كاتب يوناين من القرن . ْيهامَ كل األعىل واألسفلََ

تعاليمـه  −بهم ُبشكل مشهور ومـ −وصف . الثاين يقطن يف روما اسمه لوتشيوس أبيوليوس
 :لطائفة إيسيس

ّ خـالل كـل ُ قـدمي عـىل عتبـة بريسـيفون, سـافرتُ من حدود املوت, وضعتُاقرتبت«
 من آهلـة ُق بنور أبيض, اقرتبتَّ عند منتصف الليل, تتألَ الشمسُ, رأيتُورجعت, )1(العنارص
ُهتْدَبَعَ و,عىل واألسفلالعامل األ  .»م عن قربُ

, نفتقر إىل الـدليل ًا ما مشرتكًيئان أوراكل امليت والتلقني حتمل شبينام من الصعب إنكار أ
ًجدا من املثري ,يف هذا النطاق.  لتلك العالقةَّعنيُامل  للذاكرة أن أوراكل املوتى املوجودة يف بايـا َّ

رب كولوفون يف تركيا فيام بينهام الكثري من الشبه; ُ قوأن مركز األوراكل يف أبولو يف كالروس
ْعدتباإلضافة, الدليل الدامغ هو أن األوراكل يف كالروس  َّ لـيس هنـاك . ًأيضا موقع تلقني ُ

 أن الباحـث هيـبط إىل ٍ أو وسـائل مـرسحية للتـأثري; هـو كـاف,ّحاجة القرتاح أية ضوضـاء
 ;ّ وجيتمـع باآلهلـة, ومـن ثـم−, العامل اآلخر  وهو التعبري اليوناين ملثو األموات− »حادس«
 . مثل أبيوليوس −ًمتاما  −لع عىل أرسارهم, أرسار الالهوت َّيط

                                                           
 .ُاملرتجم.  والنار, والرتاب, واهلواء,املاء: العنارص األربعة للطبيعة  )1(
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ُبالنسبة لليونانيني القـدماء, التلقـني واملـوت كانـا م   ذلـك ضـمني .  بحميميـةْنيَتـشابكّ
 ,»telea«لكلمـة صبح اُع تـْمـَيف حالـة اجل.  والتامم, والكامل, تعني النهاية»telos«: غتهمُيف ل

   ;ْ ولكـن أو الـتامم,, والتـي تعنـي الكـامل−كانت الكلمة األساسية للمناسك األولية «وهي 
توجـد  − يف معانيها الكثـرية − ّإن الكلمة. »املوت« أو ,النهاية ن معنىَّ تتضم,الوقت نفسهيف 

لتي حيدث فيهـا  هي القاعة ا»telesteron«م; ُّ تعني التعل»telein«: ّضمن كل مناسك التلقني
ــني;  ــني; »telestes«التلق ــاهن التلق ــريا»telete« ك ــسها; وأخ ــني بنف ــم التلق ــي مراس  ;ً ه

»teloumenoi«هي أولئك الذين حصلوا عىل التلقني «. 
ِحكعندما   − ألنه افتقر إىل احرتام اآلهلة األثينية −الفيلسوف اليوناين سقراط باملوت   عىلَمُ

ِطل ًنـشئ سـجالُ ي− »Phaedo« يف كتابه − أفالطون. ِّمُّلسب اُ منه االنتحار برشَبُ  ملناقـشات َّ
َ ال يفـرتٌّسقراط يف اليوم الذي مات فيه, وهـو سـجل    ه ولكنـًا, صـحفيًاض بأنـه كـان حتقيقـُ

−  واعتقاداته,ل يستند عىل معرفة أفالطون بسقراطَّتخيُحوار م −باألحر . 
   أفالطـون. ف الفيلـسوف منـه وموقـ,يميـل نحـو املـوت −بـشكل طبيعـي  −احلديث 

ُح بأنه بينام الناس قد ال يكونـون مـِّوضُ ي− ث باسم سقراطَّ يتحد− دركني للمـوت, أولئـك ّ
 , يشء عـدا املـوتَّهـم ال يزاولـون أي«الذين هم حماطون بالفلسفة الالحقة بشكل صحيح 

و أن يـسمحوا ّد بـأن العمـل احلقيقـي للفالسـفة هـِّشدُ ي;بعد ذلك بقليل. »ًاويكونون أموات
بعـد  −واحلقيقـة هـي أنـه «: يقول سقراط. ةَّيِّرُ وبأن تنطلق بح,ر من اجلسمَّ تتحرْللروح بأن

 .»يامرسون املوت −بشكل صحيح  − أولئك الذين يزاولون الفلسفة − ذلك
ِف نسْصَو ُ يف ) ل بلوتـاركَبِمن ق −يف احلقيقة  − من املحتمل أنه ;ْلكن( إىل ثيميستوس َبٌ

ِّم التعليم الرسِّقدُ ي»عىل الروح«أطروحته  عرفة مه هو أن يواجه املرء نفس املُّ الذي جيب تعلَّيِّ
   يعـود الباحـث إىل −  بالطبع, ومـن خـالل التلقـني−  مع ذلك,التي حيصل عليها عند املوت

 .هذا العامل
الـذين ولئك التي أل هانفستجربة الهلا ] الروح[أن «: مناّعلُعند نقطة املوت, ثيميستوس ي

 .»مون األلغاز العظيمةَّيتعل

http://kotob.has.it



  212

ذ كتعبري حقيقـي عـن الـشخص الـذي يمتلـك معرفـة َؤخُهذا الزعم اجلازم يمكن أن ي
مـه مـن املـشاركة يف رحلـة ُّ تعلُّ يـتمًيئا بـل شـ,د اعتقاد ثقـايفّهذا ليس جمر. األلغاز العظيمة

 .كالرحلة إىل العامل اآلخر
 :ثيميستوس يتابع
 −بريبـة  −, ويـسافر ً وإيابـاً ويركض بعجلة وضجر ذهابا,يتيه الشخص ,يف بادئ األمر

قبـل التلقـني النهـائي, الرعـدة,  هّكلـّثـم يـأيت الرعـب : َّلقـنُاملغـري عرب الظالم كالشخص 
َثم يذه: ق, الدهشةُّعرَّاالرجتاف, الت ُ ع الـشخص يف منـاطق َوضـُل الشخص بنـور رائـع, ويّ

َمقدسةة َمَظَعَص وْقَومروج صافية, فيها أصوات ور َُّ بـني هـذا, :  من األصـوات واألشـكالَ
ِّا ذلك الشخص الذي أنجز التلقـني, وحيمـل تاجـه منطلقـا لالنـضامم إىل الـصَّرُل حَّيتجو ً لة ً
َّقدسُسية, ويرافق الرجال الطاهرين واملْدُالق  .نيَ

 − ًأبـدا − يصف احلالة املتواضعة واملنخفضة املستو ألولئك الذين مل يبحثوا ;بعد ذلك
 يف نيبـاق... مـنيّأولئك الذين يعيـشون هنـا غـري متعل«الباحث يمكنه أن ير : عن التلقني

 .» بالربكات املوجودة هناكِّتعاستهم من خالل اخلوف من املوت وسوء الظن
َ ومثقف روماين, ف,, من القرن األول بعد امليالد, رجل دولة)Seneca«)1«سنيكا    أمهية َمِهّ

َحكم[هناك «: قولي. هوهدف ,التلقني ف ألغـاز ْشَ عن طريقهـا كـّ, ومناسك تكريسية ال يتم]ِ
: أفالطـون يـذكر. »ّه, ألغاز املعبد الواسع لكل اآلهلةّ بل ألغاز العامل كل, فحسبّاملعبد املحيل

َّ تكون ملقنْ متوت هو أنْأن« ّيني يف جامعة شيكاغو لعدة سنوات األستاذ ِّأستاذ التاريخ الد. »ًاُ
َّقدسُلقاء امل −بشكل جوهري  −ّح بأن التلقني هو ِّوضُيليد يمرسيا ا  .نيَ

  بطريقة مماثلة إىل التي رأيناها يف مرص القديمة, يف العامل اليوناين القـديم, الـشعائر تكمـن 
ِهـا نـسّ كل;لة يف ثقافتهم, رغـم ذلـكَّسجُيف صميم حياهتم الروحية القديمة امل −ًمتاما  −  ,ْتَيُ

 . دُّعم بتْتَلِصؤُواست

                                                           
ُوضـع عـددا مـن امل.  سيايس رومـاينخطيب وزعيم: سنيكا, لوسيوس آنايوس  )1( فـات الفلـسفية واملـرسحيات ّؤلً

 .ُاملرتجم. الرتاجيدية
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ًجداتوجد فرتة غامضة  − قبل أفالطون ;ْ ولكن− بعد هومريوس  مـن التـاريخ اليونـاين َّ
إهنا الفرتة التي مل يكن فيها الفالسفة جالسني حيتسون اخلمر فحسب, بل هـي الفـرتة . القديم
وا ؤ وقر, وكتبوا, وهتفوا,ّ وغنوا,مواَّ وعل,شفوا املرىضلقد :  كانوا فيها يف أوج نشاطهمالتي

َقدسةُ واستعملوا الطقوس امل,الشعر َّ  التقنيـات التـي عرفـوا بأهنـا ّ واستعملوا كـل,ّ وتأملوا,َ
 يشء, أرادوا ّقبـل كـل. ًقادرة عىل إيصال الراغب إىل املصادر القدسية األعمق متاما للحقيقـة

ث عـن فلـسفتهم, عاشـوها; عاشـوا يف العـامل ُّحـدَّ مـن التًبدال.  والسكون,دخول الصمت
مـني ّعلُ نـدعو هـؤالء امل− اآلن −نحن .  من العامل املثايل للنخبة الثقافية املعزولةًحلقيقي بدالا

ّينيني األوائل بالفالسفة القبسقراطينيِّالد ْْ ِ هذا جمرد اسم, سخافة حديثة ولـَّ, لكن)1(َُ  مـن ْتَدُ
 .ا بالتصنيفَنِسَوَه

 ,بارمينيــديس: مــنيّاملعلالــبعض مــن األســامء التــي بقيــت عــىل قيــد احليــاة هلــؤالء 
َ وهرقل,وايمبيدوقليس  ,أفالطـون درسـهم. ّ كانوا كلهم من هذه املجموعة, وفيثاغورس,ِ

 ,ةَّـهلـا إىل أدلَّ وحو,سيطر عىل أعامهلـم. وعاش ملدة يف جمتمعات أتباعهم يف صقلية وإيطاليا
أفالطـون أكمـل أرسـطو تلميـذ . ّوذلك برتشيح كل النوعيات التجريبية من تلك األعامل

ّحا بـأن كـل مـا يمكننـا أن نعرفـه يمكننـا أن نكتـشفه ِّرصُ تقديس الفكر اإلنساين, مَعملية ّ ً  
ة, العثـور عليهـا باملناقـشةُّ وأن احلقيقة سـيتم,لناوبواسطة عق − فقط  −  ة املنطقي ّـ واحلج . ّـ

َّبالرغم من أنه دعا للت دتد التجـارب التـي َّم بالتجربة, إال أنـه حـدُّعلّ ْع َّ در مقبولـة  مـصاُـ
ّالقبسقراطيني كان سيضحكون يف وجهه. مُّعلَّللت ْْ َُ. 

  مـن ً هناك يشء جيب جتربته بشكل مبارش بـدال−  ويف احلقيقة, وكام رأينا− كام جيب علينا
َكام أرشنا, هليب النار يمكن أن يعتق. معرفته بشكل ثقايف ِّد بأنه يسبُ  َّ مـا مل يـتم;ْب األمل, ولكنُ

أعظم  −ًدائام  − من البدهيي أن خيترب اإلنسان. ته فإن ذلك األمل ال يمكن معرفع اليد عليه,ْضَو
 . يعتقدْمن أن

                                                           
ّقبسقراطي  )1( ُْ  .ُاملرتجم. ّخاص بالفالسفة اليونان قبل سقراط: َْ
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ْ كليهامهذه األمور ليست مشهورة بسبب السياسة, القديمة واحلديثة أفالطون وأرسطو . َ
 كانت ن اليونانية التيُدُان املَّكُ واآلخرون كانوا من س, وفيثاغورس,; بارمينيديسْنيَّكانا أثيني
ِّقد أس يف حالـة  −يف أغلـب األحيـان  −ن كانـت ُدُ يف جنوب إيطاليا وصقلية, وهـذه املـْتَسُ

رية ْحِّنوتيـة الـسَهَ مبارش بالباطنية والتيـارات الكٌّ متاس−ً أيضا −كان عندهم . حرب مع أثينا
ان عنـدها ن كـُدُ يشء, هـذه املـّوقبل كـل. )1(ن اإلجييةُدُالتي جاءت عرب آسيا الصغر إىل امل

   −يف أغلـب األحيـان  −ن درسـوا و مبارش مع املـرصيني القـدماء, وفالسـفتهم البـارزٌّمتاس
ذهـب للدراسـة ًعاما  وعرشين ني عندما كان عمره اثن− فيثاغورس بنفسه. يف املعابد املرصية

ل َبـِذ إىل بابـل مـن قَؤخُ قبل أن ي,لثالث عرشة سنة يف املعابد −ًيبا تقر − حيث بقى ;يف مرص
 .سْرُغزو الف

 ينـْبَ تـوجيههم مَّ أنْ أي;ا إىل التاريخ والفلسفة القديمـةاجلامعات احلديثة أثينية يف نظرهت
ِهذه األفكار من. نحو السياسة والفكر الذي نشأ عن أثينا القديمة ا َّ منزلـة أكـرب بكثـري ممـْتَحُ

ثقافية; هذه املنزلة السامية  وبالقدرة ال,زالت, وذلك بسبب ثقتنا احلديثة بالعقلام و,هُّتستحق
َانتقادها سـيع.  وال يمكن منافستها, يبدو أهنا راسخة, وللفلسفة األثينية,االصطناعية ألثينا  ُّدُ

 كـام أوضـح بيـرت − عىل الـرغم مـن حقيقـة أنـه يف األوقـات القديمـة. ًاامَّ, بل هدًاراديكالي
ّكينجسيل اخلبري يف الفالسفة القبسقراطيني ْْ  ْتَلَّيد من املراكـز الثقافيـة اليونانيـة فـضالعد«: − َُ

 . »ًاُّوهم أكثر حترضُّدَع.  من أثيناًس بدالْرُتأييد الف
   أو النهايـة للفلـسفة القديمـة; ,َّ أفالطـون وأرسـطو مل يكونـا الكـل;بالتأكيد«: وأضاف

 .»أن تعرب أثينا −بالرضورة  −س ها ليّكلق ُرُّو الط
ِنق ًاحديث −بمرح كبري  −ر َّأتذك مـن  −ًتقريبـا  −ف َّل كينجـسيل إىل جمموعـة تتـألَبِ من قَلُ

 »All Souls«ة َّيِّلُ يف ك−ّ كلهم خرباء يف الفلسفة الكالسيكية −يس اجلامعات ِّدرُعرشين من م
قـال جلمهـوره . م عـن موضـوع الفيلـسوف بارمينيـديسَّكينجسيل كان يـتكل. يف أكسفورد
ّثـم رضب . »تجـاهلوا التجريبيـة يف عمـل بارمينيـديسال يمكـنكم أن ت«: بَّؤدُاللطيف وامل

                                                           
 .ُاملرتجم. نسبة إىل بحر إجيه  )1(
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َّبقبضته عىل املنضدة, جاعال إي ون عىل إمهـال التجريبيـة ؤكيف جتر«: ًاها ومجهوره يقفزان معاً
 ,َّالـذي تعلـم ه,ّكلـمجهـوره  −بـشكل مبـارش  − َّ رصخ وهو يتحـد,»يف عمل بارمينيديس

َّوعلم ْأفواههم أغ. َ ة من َّيِّلُأن حيدث يف ك − ًأبدا − يشء كهذا ال جيب , وهم ينظرون إليه;ْتَقِلُ
 .ات أكسفوردَّيِّلُك

 كـام ,ً قـديام»ًافيلـسوف« −ببـساطة  −بارمينيديس مل يكن : ةَّهمُلكن فكرة كينجسيل كانت م
َيعرتف به األثينيون, وكام هي الطريقة التي ينظ م ِّتقـدُد مَّر إليه هبا يف األزمنة احلديثة; مل يكن جمـرُ

 .وها فلسفةّ األلعاب الثقافية التي سميف
ًهامُبارمينيديس كان م وقد كتب عنه يف .  وعاد منه,إىل العامل اآلخر −ًيا شخص − ألنه سافر ;َّ

 .قصيدة تعويذية
ِيف كتابات بارمينيديس من الواضح أنه من«: حِّوضُكينجسيل ي ُ  التي لديـه نتيجـة َةَمْكِ احلَحّ

قـوده توقـه ي قبـل أن يمـوت; ,بـاملوت −فقـط  − يعمـل ذلـك يمكنه أن. دخوله عامل املوتى
 .»اخلاص

َ حتملني بعيدا بقـدر تـُسَرَالف«:  قصيدتهّبارمينيديس يستهل , جيـب أن نالحـظ » …وقيً
 ذلك يعنـي احلاجـة الفطريـة للعـودة إىل ;»وقَّالت«األمهية الروحية التي منحها بارمينيديس لـ

 .بيتنا احلقيقي
 إىل اآلهلـة ,ي إىل الطريـق األسـطوريِنـْتَبَلَة جّ, ومرُسَرَسارت الف«: ّبارمينيديس يستمر

 .»ظلمُ الذي يعرف عرب العامل املجهول الواسع وامل,التي حتمل الرجل
 .بارمينيديس كان يف طريقه إىل العامل اآلخر

 مـن القبـور قـرب موقـع ًا كبريًا الحظ فيها عدد,, عامل آثار إيطايل أجر دراسة1879عام 
ِّ التي أس,)Thurii (»ثوري«دينة القديمة امل َ من قبْتَسُ ل املستعمرين اليونانيني يف إيطاليا حـوايل ِ

ًجداأربعة من القبور كانت كبرية .  قبل امليالد444عام  اثنـان منهـا .  قام باستكـشافها;, ولذلكَّ
 منهام ّن كان كلابقن الطاذه.  قرب جسد الشخص امليتْنيَ رقيقْنيَّ ذهبيْنيَكانا حيتويان عىل طبق

.  يف العامل الكالسيكي, يف مكان آخرْتَدِجُ يف رزمة صغرية مشاهبة لتلك التعاويذ التي وًاملفوف
ِعندما فت  .ّ مكتوب باللغة اليونانية القديمةٍّ بأهنا حتتوي عىل نصْ, أثبتتْتَحُ
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ِّأن هذه النصوص صم −فقط  − ما يثري الفضول هو ليس مليـت  ملـساعدة الـشخص اْتَمُ
ًجـدا ًاشاهبُ الـبعض منهـا كـان مـَّفيل, ولكـنُّيف الرحلة خالل العامل الس  للنـصوص املـرصية َّ

قة بالرحلـة إىل العـامل ّم بعض اإلرشادات املتعلّ والتي تقد,»كتاب األموات«األخر التي يف 
ّدا بـأن بـ. ْنيَصال مبـارش بـني االثنـِّب رؤية وجود اتـُّ لدرجة أنه بدا من املستحيل جتن,اآلخر

ًخصوصا و− الطوائف اليونانية القديمة التي كتبت هذه النصوص ُ  تلك التي كانت نشيطة يف ُ
ْاملادة التي استخدمت −بطريقة ما  − استعملت /أو/ت من َّ قد اشتق− إيطاليا ا طوائف املعابد َهّ

 .املرصية القديمة
ِ هذا مـا كتـ;» بعد اآلنًا هالكًا إنسانْ, مل تعدٌ إلهَبارك, أنتُا الشخص املحظوظ واملُّأهي«  َبُ

 أو الثالـث ,ي يعود تارخيه إىل القرن الربعذ وال, اإليطالية»ثوري« يف مدينة ْنيَعىل أحد الطبق
 ,مَرَلبعض املقوالت يف نـصوص اهلـ −ًيبا تقر −هذا مماثل . ًقبل امليالد, خماطبا الشخص امليت
 . سنةْيَوالتي سبقت ذلك التاريخ بألف

 يف جنوب إيطاليا يأيت الطبـق الـذهبي اآلخـر, وبالتـاريخ) Petelia (»بيتيليا«من منطقة 
ّ, وحيمل النص املؤثهنفس ًجدار ّ َّمقـدساس الذين يقفـون أمـام ينبـوع َّرُكالم عن بعض احل. َّ َ ُ, 

 ; هو ذلك املسافر إىل العامل اآلخـر, وبالتـايلْنَسيطلبون أن يعرفوا م −عىل ما يبدو  −والذين 
 :ًصح امليت قائالّالنص ين
ْقل   ومن السامء املليئة بالنجوم;,أنا طفل من األرض«: ُ

 .»)اوحده(اللتي من السامء ُ سَّولكن
ِطبق ذهبي وج  أو أداء , يف اليونان, يـشري إىل احتفـال, يف ثيسايل, يف قرب يف بيليناًراَّؤخُ مَدُ

ىل حتـت األرض,  سـتذهب إَوأنـت«:  حتت األرض»نواألشخاص املبارك«طقويس يقوم به 
ْذك. » األشخاص املباركون−ً أيضا −ي املنسك الذي يقوم به ِّتؤد رنا بـيشء ّذكُ يـ»املباركني«ر ِ
ت مهنتـه مـن َّ, الـذي امتـد)Aristophanes«)1«الكاتب املرسحي اليوناين أريـستوفان : آخر

                                                           
ميـديا يف األدب اإلغريقـي  أعظـم شـعراء الكوُّدُيعـ. ف مرسحي يوناينّؤلُم.): م. ?  ق388? ـ 450(أريستوفان   )1(

 .ُاملرتجم. القديم
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م عن َّ يتكلهرقلر ِّصوُ ي»الضفادع«ّيف مرسحيته .  حتى القرن الرابع قبل امليالدالقرن اخلامس
 ْنَمـ«:  يـسأله)1(ديونيـسوس. »للمباركني« ويصف االحتفاالت العظيمة ,زيارة العامل السفيل

َّقدسُامل«: قلر جييب ه.»هم? كام هو واضـح, ذلـك يعنـي أهنـم . »ن, الذين يفهمون األلغازوَ
 .مواَّ وتعل,أولئك الذين كانوا قد حصلوا عىل التلقني

فكـرة التلقـني يف  −ة َّيـِّبجد − عـىل أن نأخـذ َجـربُنحـن ن: رنحن ال نستطيع تفادي األم
ِّطلعـني يف املناسـك واملعرفـة الـرسُالغرف التحـت أرضـية, وفكـرة اشـرتاك امل ِّ   . ة للمـوتَّيَّ

ّة, لكننـا جيـب أن ننظـر إىل العبـارات َّيـِّعاء غريب ألن يأخذه الشخص العرصي بجدِّداهذا 
القليـل  −فقـط  − هناك حوا ما حيدث, ويبدو بأنَّذا وضهك: اخلاصة التي استخدمها القدماء

 ال يعني أن , ألننا نجد صعوبة يف التصديق;ببساطة.  ضمن ما قالوه,ّكّ أو الش,من الغموض
ّم ما كان حيدث, أو األسوأ من ذلك, بـأهنم اختلقـوا ْهَوا فؤّذلك سبب يف االعتقاد بأهنم أسا

وصلنا إىل نتيجة مفادها ُالتي حتت أيدينا ت هاّكلة َّاألدل. »ينيِّاالحتيال الد«كجزء من  هَّكلذلك 
ِأن أولئك الذين اجتازوا مراسيم التلقني شعروا بأهنم قد خد ُ ّ لـيس هنـاك . وا بشكل حـسنُمّ

َّتقارير عن ملقنني ساخطني مم َّ  . طالبوا باستعادة أمواهلمْنُ
َكهنر إىل كيفية قيام الَظَّ حان الوقت للن− اآلن −ربام  َ   َّلقنـني ُ كيف سـاعدوا املْ أي; بذلكةَ

 . والسفر إىل العامل اآلخر,عىل مغادرة أجسامهم −بشكل فعيل  −
 −عىل اإلطـالق  −ّ بأية صلة ُّ يف كوهنا متت,غامضة − بعيد ٍّإىل حد −هذه األمور قد تبدو 

ِّالسيد ق بَّ تتعل−  يشءّ بعد كل− ّلقصتنا التي ِّالـسيد  ذلـك, رغـم.  ومـصدر تعليامتـه,َاملسيحَّ َّ
مثـل  −هـل الرجـال . فهُّ لتصو−ً أيضا − حصل عىل نظرة جتريبية − ً كام سنر قريبا− َاملسيح

ِّالــسيد نــوا مــن إرســال أفكــار إىل العــامل الكالســيكي يف عهــد َّمتك −بارمينيــديس    ? َاملــسيحَّ
ينـة العظيمـة  هلـا يف املدًاهل يمكن إضافتها إىل املزيج اخلصب للتقنيات التي وجـدت مركـز

 والتـي ,رة بالفيثاغورسـيةّتـأثُ امل»الـشفائية« وإىل التعبري اليهودي يف املجموعـة ,لإلسكندرية
 !? فيلو بأهنا كانت تعيش يف جمتمع خارج املدينةخِّؤرُوصفها امل

                                                           
 .ُاملرتجم. إله اخلمر عند اإلغريق  )1(
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 :1958دهش يف إيطاليا عام ُعلامء اآلثار قاموا باكتشاف م
 التـي هـي مـوطن الفيلـسوف − القديمة) Velia (»فيليا« مدينة َبون أطاللِّنقُبينام كانوا ي

ّالقبسقراطي بارمينيديس ُْ هناك اسـتعادوا . أة يف بناء قديمَّبُصالة خم −ة َّمر − اكتشفوا ما كان − َْ
ّ كل قاعدة كانـت َّة طويلة, ولكنّ التامثيل اختفت منذ مد;بالطبع. قواعد حجرية لثالثة متاثيل

َكهنة أن سلسلة طويلة من الة عىلَّلقد كانت أدل. ًحتمل نقشا َ عـاجلني يف أبولـو قـد نجـوا يف ُ املَ
 446التاريخ األخري املنقوش كـان بعـد . األول مل يكن سو بارمينيديس بنفسه. »فيليا«مدينة 

 ;وبـسهولة. يةَاملـسيح وذلك يشري إىل وقت قريب من بداية الفـرتة ;سنة من وفاة بارمينيديس
َكهمن املمكن أن يوجد هناك   ألنـه لـيس هنـاك طريقـة يمكنهـا إخبارنـا أن تلـك ;نو آخرَنةَ
 .د الكاهن األخريِّسُالقاعدة احلجرية كانت جت

َكهنةهؤالء ال َ سـيد « ْأي;»Pholarchos«إحد ألقاهبم كانـت : نيِّهمُن كانوا مو املعاجلَ
َكهنةهذا يكشف بأن هؤالء ال. »امللجأ َ مـشهورة  −ة مر − كانت ,ني يف تقنية قديمةّ كانوا خمتصَ

 .»تقنية اخللوة«يف العامل القديم باسم 
ُّلالتصال بآهلة العامل الس −يف احلقيقة  −يف العرص القديم, أفضل طريقة  فيل كانت من خالل ّ

 .ً أو داخلها أيضا,ا فوق األرضَّ أثناء النوم, إما أو رؤي,لمُ وهي انتظار ح;»اخللوة«ممارسة 
ون والـصمت الكامـل يف ُكُّن الدخول يف حالة من الـسَّاملامرسة الطقوسية للخلوة تتضم

 أو للسقوط يف حالة من ,لم نبويُ احلصول عىل حَّغرفة حتت األرض, أو ربام كهف, لكي يتم
كـان  −لـربام  −غلقـة ُيف تلك األماكن املظلمة امل. ًا وال نومًا, التي هي ليست استيقاظ,الوعي
 من اهللا, مصدر ا حيث يمكنهم أن حيصلوا عىل الرؤي;خربون العبور إىل العامل اآلِّرُن جيوالراغب

 .إله اخللوة كان أبولو. ّكل يشء
َقدسةُإله البساتني امل َّ ِالتي كانت حول منطقة بحرية آفرينوس, والتي قط − َ ل َبـِ مـن قْتَعـُ

ُاجلنرال آغريبا ليستخدمها يف صناعة س أن ع بَّنتوق −نحن  − أبولو; لذلك −ً أيضا − كان − نهُفّ
ن ذلك يعيدنا إىل األنفاق التحت أرضية إ ْي أ;اخللوة كانت حتصل يف مكان ما يف تلك املنطقة

 .يف منطقة بايا
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َقدسةُالرحلة امل َّ َّ كانت تتخذ للـشفاءَ َكهنـةهـؤالء ال.  أو للحـصول عـىل جتربـة إهلاميـة,ُ َ َ 
ستعملوا الرقيات لدخول ا«: حِّوضُن يف أبولو كانوا خرباء يف اخللوة, وكام كينجسيل يوالشفائي

 .» من الوعيُأخرحاالت 
 القديمة, والتي اسـتخدمت مثـل هـذه بأن تلك ممارسات اليونان −هنا  −يمكن أن نر 

ِ كالتي وج;املواقع َّالبـد التي , أو املواقع التحت أرضية العميقة, أو الكهوف, يف باياْتَدُ  وأن ُ
ِوج عامالت األقبية التي توجـد حتـت املعابـد يف مـرص ً, ال ختتلف كثريا عن است»فيليا« يف ْتَدُ

 بعد التحـضري −ل الباحثني الذين َبِ اختيارها من قَّ تم,أماكن معزولة ومظلمة كهذه. القديمة
 ويـدخلون يف حالـة ,ونُكُّ يدخلون يف حالة من الـس− والرقيات املالئمة , والطقوس,طيعُامل

يف  −أهنم كـانوا  −ة َّيِّبجد − َّدُعَ وهو أن ن,حدليس لدينا إال بديل صغري وا.  من الوعيُأخر
ْبع«يغادرون أجسادهم وهم عىل هيئة الـ −احلقيقة   أو عىل ,) للمرصينيًطبقا) (روح امليت (»َ
 .ويسافرون إىل العامل اآلخر).  لليونانينيًطبقا( أو روح ,سْفَهيئة ن

 قـرب لدرجـة أكـرب مـن بعـضهام ن أصبحا أْيَن التقليدْيَذ هّ بأن−ً أيضا −يمكننا أن نر
ِّالسيد البعض بحلول عهد  يف احلقيقة, أثناء اهليمنة اليونانية والرومانية عىل بالدهـم, . َاملسيحَّ

ري ْحِّ الـسُّسوا من أرسارهم الباقية; يف القرن األول أو الثاين بعد املـيالد, الـنصئاملرصيون ي
 :  يندب»آسكليبيوس«الذي اسمه 

 ووقـار ,ّيظهر فيه أن املرصيني احرتموا إىل الالهوت بعقل خملصسيحني الوقت الذي س
ُكل عبادهتم امل.  بال فائدة,جاهد َقدسةّ َّ  ومتـوت بـال تـأثري, والالهـوت , ستكون خائبة األملَ

... َ األرضُ الغربـاءُّعنـدما حيتـل... سيعود من األرض إىل السامء, ومـرص سـتكون مرتوكـة
َّقانون سيرشع ضدر حتت العقوبة املوصوفة بالظاحل َّ َقدسةُ العبادة املُ َّ بعـد . خلـصةُرة واملّوقُ واملَ

 ,بـالقبور −بالكامـل  −ُسية, مرقد األرضحة واملعابـد, سـتمأل ْدُذلك, هذه األرض األكثر ق
ِالكلامت الوحيدة التي نق. واجلثث  .خلصةُ يف احلجارة هي التي ستبقى إلخبار أعاملك املْتَشُ

الفيلسوف آيامبليـشس :  اختذوا خطوات للحفاظ عىل أرسارهممن الواضح أن املرصيني
َكهنةّخيربنا بأن ال َ ا أد َّوا عن أنفسهم بالكلامت الفلسفية اليونانية, ممِّعربُموا أن يَّ املرصيني تعلَ

َنـرش« −كام الحظنـا  − التي ,إىل ظهور جمموعة من نصوص احلكمة ِ  ,» حتـت اسـم هرميـزْتُ
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 حتـى ًاح أرسارِّرشُوبشكل مدهش, هذه املجموعة ت. اليد املرصيةواكتسبت جوهرها من التق
ــ ــر ق ــًاَمَدِالنــصوص األكث ــابوت, وكتــاب املــوتى, ُصُ, كن وص األهرامــات, ونــصوص الت

 . القدماء املتناقضة يف أغلب األحيان)1(وكوزمولوجيا
 الــذي يف العــامل , إىل اإللــه املــرصي القــديم ثــوثْتَبِسُهــذه املجموعــة مــن األدب نــ

هناك عدد كبري من هذه النصوص, . ةَمَظَر كان املعروف هبرميز الثالثي العِّتأخُالكالسيكي امل
َّ األول هو الذي يسمَّ النصّولكن َّقدسُالبيامندر امل«ى ُ َ«) The Divine Pymander(, أو كـام 

 ).The Divine Poimandres( −باألساس  −هو 
 التي مـن , هو تالعب يوناين بالكلامت»Poimandres«: حتى العنوان يفيش مصدره املرصي

ْمعرفة رع« والتي تعني ,»P- eime nte-re« والتي هي ,أصل مرصي قديم  الـذي هـو إلـه ,»َ
ِق التي وجْلَرواية اخل. الشمس يف مرص القديمة ة َّشتقُ مـ−ً أيضا −ّص يبدو أهنا ّ يف هذا النْتَدُ

امت األخر لآلهلة َّجسُري للتامثيل واملْحِّالعادة املرصية يف التحريك الس. من األصل املرصي
 يشء, واألكثـر صـلة بتحقيقنـا, ّقبل كل.  طريقها ضمن النصوص اهلرميزيةْتَّ شق−ً أيضا −

ح ّوضُالطبق الذهبي اليوناين ي. » من أريضًخملوق كوين بدال«املفهوم اهلرميزي للرجل هو أنه 
  .»]اوحده[ساللتي من السامء «: ذلك بشكل أفضل

 عـىل ,لقيمة اخلاصة هلذا األدب اهلرميزي هي أنه يأيت من املـصدر ذاتـه أللغـاز القـدماءا
َر, ولذلك يمكن أن يستعمِّتأخُالرغم من إنتاجه امل النظر إىل  −من خالهلا  − يمكن ,ةَسَدَعَل كُ

ً متامـا يف ;بشكل ملحوظ. م أعمق ألعامهلم احلقيقيةْهَب فْسَالنصوص السابقة, ويسمح لنا بك
] ْمعرفـة رع[بعـد ذلـك, هـي «: صميم النصوص اهلرميزية يوجد مفهـوم التلقـني البـاطني

 .» وإىل الرؤية األسمى,ي إىل طبيعة الكونِنْتَدَشْرَ وأ,يِنْتَعَّي إىل األمام, شجِنْتَأرسل
ِّالـسيد ب اهلرميزية بدأ حوايل عهـد ُتُ هو أن إنتاج هذه الكًيزال األكثر فضوالما  ,َاملـسيحَّ
ي َاملـسيحيف هنايـة القـرن الثـاين بعـد املـيالد, كليمنـت, األسـقف . يةَاملـسيحذي نشوء وحيا

ني َثَالفيلـسوف الـو. »حتتـوي الفلـسفة الكاملـة للمـرصيني«لإلسكندرية, أشار إليهـا بأهنـا 

                                                           
 .ُاملرتجم. ميسه ونوا, وعنارصه, وبنيته العامة,م يبحث يف أصل الكونْعل: م الكونياتْالكوزمولوجيا; عل  )1(
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 َسَّكـر«:  ألمهيتهـا−ً أيـضا − ًادركُ كان م−  يف فرتة بعد ذلك بقليلَبَتَ الذي ك− آيامبليشس
 .»ّنون كل كتاباهتم اخلاصة باسم هرميزّدوُمتهم إىل هذا اإلله, يْكِ حِإبداعاتنا ُأسالف

ِهذه املجموعة من النصوص التي نس ة كـان عنـدها تـأثري َمـَظَ إىل هرميـز الثالثـي العْتَبُ
ر َّن العامل الغـريب مـا كـان ليتطـوإيمكن القول .  وال يمكن إحصاؤه عىل العقل الغريب,هائل

مل ينـشأ بـدون احلـافز  −ّلـربام  −م بنفسه ْالعل.  فيها من دون تلك النصوصبالطريقة التي هو
ِالذي قدم من ق ِّ ِألهنـا اكتـش. ل الرجال والنساء املفتـونني هبـذه األعـاملَبُ  ثانيـة يف عـرص ْتَفُ

ْ وتر,النهضة َمجُ  بناء عىل رغبة املـرصيف كوزينـو ,1463ل مارسيليو فيسينو حوايل عام َبِ من قْتِ
عندما كوزيمو حصل عىل خمطوطـة .  الرجل الثري من مدينة فلورينس اإليطالية,يسدو ميدي

ِ وأخـربه بـأن هيمـ,دعـا فيـسينو. م عىل قراءهتا قبل أن يمـوتَّهذه النصوص, صم  أعـامل َلُ
ِّوأن يرك ها,ّكلالرتمجة   .هكذا كانت أمهيتها. ز عىل أعامل هرميزُ

ِرغم أن النصوص التي وج  ; كانت جزئيـة فقـط, منـذ ذلـك احلـني يف عرص النهضةْتَدُ
ّاكتشفنا بأنه حتـى . ا من اكتشاف عدد من اإلضافات إليها, باإلضافة إىل نصوص جديدةَّمتكن

ْنصوص عرص النهضة قد رو ِوس حـذُقـُّر والطْحِّ معظـم الـس,ًأيـضا ْتَبِقُ ا أكثـر َهـِلْعَ جلْتَفُ
وهنـاك الكثـري الـذي يمكننـا أن . يها بقاجلوهر من − ً كثرياُّال هيم, ًاَّحق –ّلكن ذلك . فلسفة
 .مه منهاَّنتعل

ّت األهم يف بداية النصآ املفاجحدإيف احلقيقة,  َّ األول املسمّ َّقـدسُالبيامندر امل«ى ُ  هـو »َ
ُأن الطالب ي  يـر نفـسه كجـزء مـن جمموعـة ;عرب رؤية حقيقية, وبعد ذلـك − ًأوال −ذ َؤخّ

َّيف هنايـة الـنص, املهمـ.  أو الـسكار,اس النائمنيشبهون النُ الذين أغلبهم ي,ننيّلقُامل ة التـي ّ
إعـادة الـروح إىل العـامل لتعلـيم : »التقـديس«ة َّهنـاك تكـون مهمـ. ّتواجههم كلهم تنكشف

 . إىل العامل اآلخرَاآلخرين الطريق
ُالسيدا َهَلَكْوَة التي أَّهي املهم −بالضبط  −كام نحن سنر اآلن, هذه  ِّ ُاملسيح َّ  . لنفسهَ
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َقدسةُ إىل املواقع املَرَفَّ السُّأحب َّ  . مهاْهَ واإلحساس هبا, والرغبة بف,َ
 متنحنـي ْع بـأنَّ بأن األمـاكن التـي مل أتوقـ− تلك السنوات ّ حتى بعد كل−ً دائام أَاجَفُأنا أ

األمن واالستقرار مـن النـوع كانت األماكن التي متتلئ ب −بالعكس  −الكثري من املشاعر هي 
َة جبل سيناء; مذخرَّقم: األكثر قداسة ْ م; ظلـُه املَّالصُ يمكث يف مـ,َّعنيُ كاثوليكي روماين م)1(َ

 ,رضة للعوامل اجلويةُمة; جمموعة من الصخور القديمة التي كانت عِّتهدُ واملعابد امل,الكنائس
  الـدموي عـىلِّباملـد − األحيـان يف أغلـب − ّ الـذي أحـس,والتي برزت يف املنظـر الطبيعـي

 .مةَّحطُتزال تدفع لألعىل آنيتها املام − ظلمُ عىل نحو م−  اخلصبة والذي أرضه,شواطئه
َمقدسةهل مثل هذه األماكن هي  َُّ . مها كالناا كذلك? ربام األمرَاهَنْلَعَ أم أننا ج?ً جوهرياَ

َقدسةُاملواقع امل َّ وهناك يكمن االخـتالف بـني .  وجتربتها,ا وارتباطه هب,ب مشاركة الزائرَّ تتطلَ
 .ّاحلاج والسائح

هلذا السبب, جيب علينـا .  يف احتكار احلقيقةّ أو حضارة هلا احلق, أو ثقافة,ليس هناك فرد
ِ تقنيات دخول العـامل اآلخـر عرَّ ال نقرتف اخلطأ يف االعتقاد بأنْأن ل َبـِمـن ق −فقـط  − ْتَفـُ

مفتـوح ألولئـك الـذين سـئموا  − ًدائـام − إىل العامل اآلخر هو الباب.  أو اليونانيني,املرصيني
ْملنيبني العا( الفاصل ِّدَ والذين توقهم عرب هبم إىل ما وراء احل,الدنيا ََ.( 

َّوا لكـي يعمـؤ وهم أولئك الذين جـا,ني من الدنياحوكان هناك البعض من السائ دوا يف ُ
َّيوحنــال َبــِهنــر األردن مــن ق َ ْ رين ِّحــرُ لدرجــة أنــه حتــى امل;ٌ فريــدٌثَدَذلــك حــ.  املعمــدانُ

                                                           
 .ُاملرتجم. ينيةِّظ فيه الذخائر الدَفُمكان حت  )1(

http://kotob.has.it



  224

ْالقدسالكاثوليكيني لتوراة  َّ ربام −هل . ً كان تلقيناَثَدَوا أن ذلك احلُّد عُ املعنى هو  كان هذا −ُ
َّيوحنااحلقيقي ملقولة  َ ْ ُملكوت... «: ُ َ َّمتى »! الساموات اقرتبَ َ) 3 :2(?! 

ِّالسيد ّبالرغم من أنه واضح أن  م مهاراته بني املجموعات اليهودية الباطنيـة يف َّ تعلَاملسيحَّ
عة بروحانيـة شبُرة إليه هناك كانت لفـرتة طويلـة مـّتوفُمرص, التعاليم والتقنيات التي كانت م

ّ يمكن العثور عليه يف قصة سلم يعقوب يف ةأحد األمثلة األساسي. العديد من التقاليد السابقة ُ ّ
 .العهد القديم

ْخرج يعقوب من بئر سبع  وصـل ,عند غروب الشمس«. »Harran«َان َّ يف رحلة إىل حارَ
 ونـام ,ً فيه, فأخذ حجرا من حجـارة املوضـع ووضـعه حتـت رأسـهَإىل موضع رأ أن يبيت

ًفحلم أنه رأ سلام منصوبة عىل األرض, رأسها إىل السامء, ومالئكة اهللا تصعد وتنزل . هناك َّ ُ
ُّوكان اهللا واقفا عىل الس. عليها األرض ! سـحقإ وإله ,َ أبيك, إله إبراهيم;ّبّأنا الر: (لّلم يقوً

  مـا هـذا : (...  وقـال,فأفاق يعقوب من نومـه)... َ ولنسلك,َ أهبها لك, نائم عليهاَالتي أنت
 ,ر يعقوب يف الغد, وأخذ احلجر الذي وضعه حتت رأسـهَّوبك) ... إال بيت اهللا, وباب السامء
َّونصبه عمودا, وصب َى ذلـك املوضـع بيـت إيـل, وكانـت َّوسم. ّبّسه للرِّكرُ لي;ً عليه زيتاً

َّ تسمُاملدينة من قبل ِّسم. »َى لوزُ : 28(التكوين . »بيت اهللا«; »Bethel«َي ذلك املكان بيت إيل ُ
10− 19.( 

 خضعت ,»حكايات أبطال«, بل ًتارخيا −بالطبع  − ُّدَعُ كهذه من العهد القديم ال تٌصَصَق
لجامش, ملك ّ كالقصة التي رأيناها عن ج;ات التجديد األسطوري درج− ّ أو أقل− ألعظم

 ., الذي عرب إىل عامل املوتى)1(مدينة الورقة
ّ بـل أهنـا ختربنـا عـن أعمـق خمـاوف ,صَصَة التارخييـة هلـذه القـّقـّ لـيس الدّهمُما هو م

 أن ُّا هيـم أم ال; مـًالجـامش موجـود سواء كـان جُّال هيم. اَهْتَبَواعتقادات الثقافات التي أنج
 لكي حيـصلوا عـىل البـصرية ;آمنوا بإمكانية السفر إىل العامل اآلخر −يف ذلك الوقت  −الناس 

ْمـسألة مجـ −هـو ببـساطة  − تارخينا ليس ُمْهَف. داخل الذات اإلنسانية ع وترتيـب للحقـائق; َ
                                                           

 .ُاملرتجم. ن, يف العراقْيَبني النهرمدينة قديمة يف بالد ما   )1(
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ي التـي  ألن هـذه االعتقـادات هـ; أسـالفناْتَزَّم االعتقادات التي حفـْهَ لف−ً أيضا −نحتاج 
 .لةَّسجُ األحداث التارخيية التي نجدها مّكل −يف أغلب األحيان  − ْتَقَلَخ

ًجداّيف هذه القصة عن يعقوب, من املحتمل  قع بني األحجار  ي−يف الواقع  − أن بيت إيل َّ
َقدسةُامل َّ ّ يف قمة تل)1( عىل رضيح كنعاينَ  −بـشكل تقليـدي  − مثل هذه األرضحـة كانـت ;ة ماّ
َتبن لم نبـوي يف ُربام كانت أماكن كهذه هي املكان املثايل للحصول عىل ح. »أماكن عالية« ى يفُ

سـه بـشكل َّ وبعـد ذلـك كرًا,رفـع حجـر −قـال ُعىل ما ي −ّحقيقة أن يعقوب . تقاليد اخللوة
ِ, قد وج»مكان إقامة اهللا«ّ يقرتح بأن رضيح, ,شعائري بالزيت ّبالرغم من أن ذلك مل .  هناكَدُ

ّشـعر يعقـوب بـأن  −بطريقـة مـا  −ّيف النص, إال أنه من الواضح أنه  −كل واضح بش −يرد 
َّقـدسُر املْحِّ ما من الـسًا وامتلك نوع,احلجر ساهم يف رؤيته ّمـن الواضـح أن هـذه القـصة . َ

ِكت مـع ذلـك, اإلرسائيليـون . نتائج عمـل يعقـوب −ًفورا  − للجمهور الذي كان سيفهم ْتَبُ
ُاجلـددالقـوم  −فقـط  −نحن . ين الكنعاينِّباء عن الداألوائل مل يكونوا غر   ُ الـذين نخطـئ يف ُ

 .م القصدْهَف
َ يعقوب يفه»لمُح« هو أن األكثر أمهية منـا ِّعلُ تا, وبأهنا رؤيـابأنه رؤي −بشكل أفضل  −م ُ

ربام الدرس األكثر أمهية يكمن يف القول بأن املالئكـة كانـت تـصعد . ةَّهمُ من األشياء املًاعدد
توضيح رمزي بأن الصلة بني السامء واألرض هـي يف نـشاط  −بشكل واضح  −هذا . هتبطو
َقدسةُ, وأن الكائنات املّستمرُم َّ هذا يظهر الفكـرة التـي . ً وإيابا,ًذهابا –بشكل ثابت  −ق َّ تتدفَ

   هـذا دليـل.  وبفاعلية,ًصالن معا بحميميةّرأيناها يف مرص بأن العامل اآلخر والعامل األريض يت
هـذه الروايـة يف ُّد عـيّ يعقوب نشأت من التقليـد احلـي الـذي ا عىل أن رؤي−  نحن بحاجته−

 .د ملحة عىل املنظر الطبيعي اخلصب لألرض املوعودةّد جزء منه, جمرّالعهد القديم جمر
َيمكننا أن نكون متأكدين بأنه حتت ه  , والزنـا,اللة العائليةُّس العهد القديم الظاهر بالسَوّ

َّ وعدد الوفيات يف املعارك الغامضة, يكمن تعليم قديم يتعل, والعنف,بوالذن لة بـني ِّق بالصّ

                                                           
ً وهم شعب سـامي سـكن فلـسطني وفينيقيـة ابتـداء مـن عـام ,واحد الكنعانيني: الكنعاين  )1( . ً تقريبـا,م.  ق3000ّ

 .ُاملرتجم

http://kotob.has.it



  226

َّقدسُ والعامل امل,العامل األريض اب َّتـُل الكَبـِ لنـا مـن قَلِقـُ كام هـو ن− يف هذا التقليد ;ْولكن. َ
ْملني الصلة بني العا−األوائل املجهولني  ِّ صوََ ملالئكيـة بالـسيوف الكائنـات ا: مةَّطُ بأهنا حمْتَرُ

ُّة عدن; يعقوب مل يشجع عىل تسلَّامللتهبة متنع الدخول إىل جن َّ ن واإلداريـ. ّلم إىل الـسامءُّق السُ
 ;دت رسالته عـن املمـر إىل العـامل اآلخـرَّ وقي,سيطروا عىل التقليد −عىل ما يبدو  −ن وينيِّالد

ِّالسيد ق بتعاليم َّفيام يتعل − ًاالحق −بام فعله رجال الفاتيكان األقوياء  −ًمتاما  −أشبه   .َاملسيحَّ
ر يف األرض إلجيـاد ْفـَليس مـسألة حبأنه  احلقيقي للعهد القديم َمْهَ الفكام يمكننا أن نر

 ;ْ, ولكـنْنيَ املاضـيْنيَي لألحداث, كام فعل العديد من علامء اآلثار خالل القـرنّالربهان املاد
املجموعة اليهودية املـرصية  −بوضوح  − عملت  كام;صه بشكل رمزيَصَ بقراءة ق,باألحر

َقدسـةُ املَبُتـُيقـرؤون الك«ّفيلو يـذكر بـأهنم . »ّالشفائيون«التي كان اسمها  َّ  ويبحثـون عـن ,َ
ّ انطالقا من إيامهنم بأن كلـامت ; كحكايةَبُتُون تلك الكُّداللية, ويعُّاحلكمة من فلسفتهم الس ً

ْت طبيعة خمفية هي رموز ألشياء ذاْرَالنصوص احل  العثور عليها بدراسة املعاين اخلفيـة ُّ يتم,ةَّفيَ
 .»لتلك النصوص

ِلم يعقوب الذي وضُس ُ َّمقدس عىل األرض يف مكان َعّ َ  −ً أيضا − آخر رأيناه ًال مفهومِّمثُ يُ
ُالفكرة هي أنه يوجد هنـاك أمـاكن م: ًسبقاُم يهـا العـامل اآلخـر والعـامل  حيـث يـرتبط ف;نـةَّعيّ

ْملنيأماكن تعمل كقناة عبور مثالية بني العا ,األريض ََ. 
ُمن املثري للشفقة أن القصة ال ت ّلم, ليعرب من هـذا العـامل إىل ُّق السَّر يعقوب وهو يتسلِّصوّ

سـيجعل  − لـربام − إن قيامـه بـذلك. مـهَّالعامل اآلخر, لكي يعود مع ما كان بإمكانـه أن يتعل
َا للتأثري العميق الذي متتلكه هذه القَرَظَ ن,ًاَّجدتاريخ الرشق األوسط بطريقة خمتلفة  ص عىل َصً

 . ونصف األخرية,ْنيَتَّاهنا يف األلفيَّكُ وعىل س,املنطقة
ة اليهوديـة, نحتـاج ّالديانـلرؤية املزيد يف التقاليد السابقة التي تركت أثرها الباطني عـىل 

َّصور ُري األول يأيت من مرص, كام هـو مـ التأث; من أقو التأثريات عىل تطويرهاْنيَر إىل اثنَظَّللن
ُيوسفص َصَيف ق  ,ارَّجـُّ والت, ومـن اإلقامـة التـي دامـت مئـات الـسنني للجنـود, وموسى,ُ

سـبي «ن كنتيجـة ْيَالتأثري الثاين يأيت من بالد ما بني النهر.  واإلداريني اليهود هناك,نيواملزارع
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َرسَ حارص وأ− »رصنبوخذ ن«ف بالنسبة لنا بـَعرُ ي−ملك بابل : »بابل ْالقـدس َ  قبـل 587 عـام ُ
العديـد مـن اآلخـرين هربـوا إىل . ة مع اآلالف من شـعبهَّ ونفى امللك اليهودي, سوي,امليالد
 . إىل مرص,املنفى

أن منسك املعمودية البابيل هو أصل املامرسة اليهودية −  عىل سبيل املثال− يمكننا أن نر 
الوقـت يف  − بيـنام ,ل الشخص عـن العـامل األريضْصَ هو فللتنقية قبل أداء الشعائر, واهلدف

َّقدسُس عالقة نقية مع العامل املّؤسُي − نفسه  مـن النظـام −ً أيـضا − ّشتقُالتقويم اليهودي مـ. َ
ْالذي استع َحتى طاسـات الرقيـات التـي تـستعم. ل البابليني الالحقنيَبِ من قَلِمُ ل َبـِل مـن قُ

 مـن −ً أيـضا −ة َّيـِّالتلمود البابيل يمتلك معلومـات طب. بيلاألحبار اليهود كانت من أصل با
ِم البابيل السابق, والنـصوص البابليـة التنجيميـة وجـْالعل ل َبـِة مـن قَلَستعمُ أهنـا كانـت مـَدُ

ِحتى االعتقاد يف اإلله الواحد, الذي نق. ًأيضااملجموعات اليهودية  ية واإلسالم, َاملسيح إىل َلُ
ِنظ اسـم إلـه اآلشـوريني : ن القديمةْيَلعلامء بأنه اشتقاق من بالد ما بني النهر إليه من بعض اَرُ

ّيلُاإلله الك« أو ,»الوحيد« أو ,»الواحد« والذي يعني ,»Assur« أو ,»Ashur«هو آشور  ّ«. 
 أن نراه يف الـبعض مـن الـصور الباطنيـة التـي −ً أيضا −ن يمكن ْيَتأثري بالد ما بني النهر

ِوج ًخصوصااألنبياء, ب ُتُ يف كْتَدُ ُ َحزقيال يف ُ َِ َحزقيال. ْ َِ يف بداية روايتـه يـصف ) 26−27: 1 (ْ
َّمقدس ًا شاهد فيها خملوق, إهليةارؤي َ  , جيلس عىل عرش من الياقوت األزرق, عىل شكل إنسانًاُ
ع من الياقوت, ذلك كـان خطـأ يف َصنُ العرش مل ي;يف احلقيقة.  ومنار باللون الكهرماين,حماط

 النقطة َّلكن.  بالنسبة للبابلينيًمة كثرياِّهو مصنوع من أحجار الالزورد, والتي هي قي: الرتمجة
َّة هي أن هذه صورة حمدَّاملهم ًجدادة ّ َ وينظ,َّ  .ر إليها عىل أهنا منبثقة من تقليد موجودُ

َحزقيال َِ  بيـنام كـان بجانـب , قبـل املـيالد593 عام ا عاش يف بالد بابل وشاهد تلك الرؤيْ
ًجدا دجلة والفرات, قريب ْيَقناة الرئيسة التي تربط هنرال  .  من بابلَّ

َحزقيال اّمن الواضح أن رؤي َِ َّ اشتق−  كام هي مكتوبة− ْ  يـصف , بـابيل قـديمٍّ من نـصْتُ
نـارة ُ وهو جيلس عىل عرش من أحجار الـالزورد امل,»Marduk«اإلله البابيل العظيم مردوق 
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َحزقيالّ ألنه يكشف بأن ;ّمهُمهذا . قِّتألُبالكهرمان امل َِ َّالبد ْ ن األلغاز الباطنية يف بـالد َّ وأنه تلقُ
 :ّنعرف ذلك ألن النص البابيل ينتهي بتحذير صارم. بابل

ُلقنـني, ولكـن ال يـسمح لغـري املُنـني يكـشفونه للمِّلقُع املَد: ّرس اآلهلة العظيمـة« ُ َّلقنـني َّ
 .»برؤيته

َ اتصال بني الكإىل −فقط  −ّهذا النص ال يشري   −ً أيضا − بل يشري ,ة البابلية واليهوديةَانَهّ
َّإىل أن هذه الصالت كانت أكثر عمقا وقربا مم ً ً  . ً سابقاًاا كان مفرتضّ

َكهنةأن ال −من الواضح  −يبدو  َ الع عىل األرسار األعمـق ِّطن عىل االي اليهود كانوا قادرَ
 .للطائفة البابلية
َحزقيـال اانية لليهودية, التفاصيل املركزية لرؤيَّبّتقاليد الريف ال«: حِّوضُكينجسيل ي َِ  بقيـت ْ

ٍّرسَة, كَّيِّرس , مل يكن ُأخربكلمة .  التي سبقتها,وتية البابليةُنَهَ حمروس بقوة كام يف التقاليد الكِ
ّي ّاتـصال حـ −بـاألحر  − بـل ,ْنيَ أو املفاهيم فيام بني الثقافت,ّهناك استعارة بسيطة للرمزية

َحزقيال«ّ يمكننا أن نر بأن ;من هنا. »بني صميم أحد التقليدين وصميم اآلخر« َِ  ًا يقف قريبـْ
 بمحاذاة القناة األكـرب ًا مكان−ً أيضا − ُّورغم ذلك هو حيتل. من رأس ينبوع الباطنية اليهودية

 .» عرب القرون قبلهُّ الذي يمتد,بكثري للمذهب الباطني والكوزمولوجي
َن يمكن أن يكتشْيَ ما بني النهرتأثري بالد    يف أصل شـجرة احليـاة, التـي هـي −ً أيضا −ف ُ

العامل الفنلندي العظيم . النيةَبَالعمود الفقري للطريقة الباطنية اليهودية املعروفة بالق −اآلن  −
 عــىل ترمجــة النــصوص الباطنيــة لآلشــوريني ً الــذي عمــل كثــريا− األســتاذ ســيمو بــاربوال

ِدة للـصور املنحوتـة التـي وجـَّعقُمة املِّ بالسً أصبح مفتونا− ت البابليةولإلمرباطوريا  يف ْتَدُ
َمقدسةِّجسدة لشجرة ُمئات النقوش امل: القصور اآلشورية والبابلية القديمة َُّ  غامضة بحضور َ

َكهنة َ ن هلـم و وآخـر, والبعض بأجنحة, تكسوهم أشياء غريبة, بعضهم يلبسون جلد السمكَ
َ كلهم حيملون س;ْرأس نرس, ولكن .  وكوز صنوبر يف اليد األخـر,نْيَ اليدحدإ ماء يف َلْطّ

ِهذه الصور التي كانت منقوشة عىل ألواح طينية كالتي نق  ّ عليها الكتابات القديمة مل تـتمْتَشُ
 .بهمة منذ زمن طويلُتزال مام ولذلك ,مناقشتها عىل اإلطالق
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َقدسـةُلشجرة امليشري باربوال إىل أن التعاليم الداخلية ل َّ َ مل يـسمَ  بقيـت ;ْ ولكـن,ح بكتابتهـاُ
ُا عىل جمموعة صغرية ومَرْكِح  −ّلعدة سنوات  −يف احلقيقة, علامء اآلثار عرفوا . َّلقننيُنتقاة من املً

ِّأنه كان هناك كتلة كبرية من التعليامت الرس ن منذ األلفية ْيَة يف إمرباطوريات بالد ما بني النهرَّيِّ
 . ّقبل امليالد عىل األقلالثانية 

ِّعىل أية حال, يعتقد باربوال بأن التعليامت الرس ِّ يف رأيـه, . ة كانت أقدم بكثـري مـن ذلـكَّيّ
َقدسةُق بالشجرة املَّتلك التي تتعل َّ أن تعـود إىل  −بـسهولة  − يمكنهـا −  عـىل سـبيل املثـال− َ

 صـغري ٍّ هامش الـصفحة بخـطعىل −بشكل استفزازي  −وأضاف . األلفية الثالثة قبل امليالد
 .» مل يكن قبل ذلكْ إن;هذا«

ّع أطلق العنان الحتامل أننا نواجه مادة قد تسبق ُّوقَّهذا الت  ,اخـرتاع الكتابـة −بـسهولة  −ّ
ِّ من التعليم الشفهي الرسًاوربام كانت جزء  .  للشعوب األوىل آلالف السننيِّيِّ

َقدسةُب رؤية الشجرة املُّمن الصعب جتن َّ ًجـدام األسـاطري األقـدم ْلِق بعَّ للحياة بأهنا تتعلَ َّ 
ِّشجرة معرفة اخلري والرش«ق بـَّ أهنا تتعلْ أي;للثقافة  . ّ التي تنتصب يف جنة عدن»ِّ

ُإن الفكرة الضمنية يف القصة هي أن مفهوم الشجرة امل ّ َقدسةّّ َّ  . م البرشية ذاهتاَدِ هو قديم قَ
 عرب الثقافـات القديمـة التـي ذكرناهـا ُّات التي كانت مترات االعتقادَّ حافُّنحن هنا نمس
َّمسبقا, تلك التي تم  . ن الطقوسيةْفَّ التعبري عنها بعمليات الدً

ُأعتقد بأنه من غري احلكمة إمهال إمكانية أنه يف تعليامت الشجرة امل َقدسةّ َّ  لدينا بقايا املعرفة َ
ني ِّقفوا حول قرب أحد أفرادهم قبل أكثر مـن سـتالذين و, )1(التي امتلكها اإلنسان النياندرتايل

 ,ً يف العراق, متاما يف املنطقة الـشاملية الـرشقية مـن األرايض,»شانيدار«ألف سنة يف كهف يف 
 .نْيَإمرباطوريات بالد ما بني النهر − ًالحقا −التي أصبحت 
ُم األسايس لرمز الشجرة هو أهنا تْهَكان الف ل َبـِصان من قُيس املْدُالنظام العاملي الق«ر ِّصوّ

ِّ, وامللك بنفسه عني»امللك اآلشوري مقارنـة الرمزيـة . »اإلنـسان املثـايل« يف هـذا النظـام كــُ

                                                           
ِ حيث وج;رب دوسيلدورف بأملانيةُمنسوب إىل وادي النياندرتال ق: نياندرتايل  )1( ٍ بقايا هيكـل عظمـي إلنـسان ْتَدُ

 .ُ املرتجم.قديم
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َقدسةُدية للشجرة املَدَرية والعُّصوَّالت َّ َ اآلشورية مع شـجرة احليـاة القبالنيـةَ ِتظهـ, )1(َ  ًار تطابقـُ
َيستنتج باربوال بأن شجرة القبالنيني. ًااستثنائي َ  .تستند عىل أصول آشورية −بالتأكيد  − ّ

ُإن الشجرة يف القبالنية مت َ ّإن . قْلـَ أشـكال اخلّ فيـه اإللـه يف كـلَّل األسلوب الذي يتجىلِّثَّ
ُالقوة امل ِّبدعة صوّ َّمقدس كوميض ْتَرُ َ  من النور ينشأ من اإلله العديم الشكل, وينـدفع نحـو ُ

مـن عـرشة  −يف أغلب األحيـان  −نة َّكوُ الشجرة م. األشكال إىل وجودَّلُل كِّاألرض, وحيو
»Sefirot«) الـشجرة هلـا ثالثـة أعمـدة . سـية املنبثقـةْدُ, والتي هي رموز للمبادئ الق)فروع

ِّشك ; العمـودان ْنيَ ومن االصطفاف العمودي لألغصان عـىل اجلـانب,ع املركزيْذَ من اجلْتَلُ
 والتـسامح, , والرمحة, والنظام,مل األريض, كالقسوةالن النظائر املوجودة يف العاِّمثُاجلانبيان ي
د الطريق املتوازن بينها, ونالحـظ ِّسُذع املركزي جيَر; اجلَّذكُ وامل,ثَّؤنُ والعميل, وامل,والنظري

ْذلك يف التعبريات التي أط  .»طريق املعرفة«, »عمود القداسة« عليه مثل ْتَقِلُ
يمكـن للبـرش الـسفر مـن العـامل  −مـن خالهلـا  − الوسائل التي −ً أيضا −ل الشجرة ِّثُمت

َّقدسُاألريض لتعود إىل العامل امل يف هـذا املجـال, . د باخلريطـة والطريقـة الروحيـةِّزوُ فهي تـ;َ
 .ّلم يعقوبُتعمل كصورة مماثلة لس

ت يف َّة اليهوديـة اسـتمرّالديانـر عـىل ِّؤثُأمثلة عن التقاليد الباطنية األقدم التـي كانـت تـ
 املستكــشف اإلســكتلندي جــيمس بــروس ســافر إىل النيــل يف حماولــة ,1768عــام : املجــيء

 إنتـاج الـذهب عنـد عـىل وحـافظ عليـه عـرب قدرتـه ًا,سفره كـان صـعب. الكتشاف مصدره
 عن األمراض َ, ناهيكًا خطريًالسفر كان عمال. ساتهَّ ومسد, وعرب استعامله لبنادقه,الرضورة

 وصـل إىل ;ْنيَبعـد عـام.  والغذاء الفاسد,ثَّلوُاملاء املمن  −يف أغلب األحيان  −التي نتجت 
نجا وعاد إىل أوروبا حيمل بعض الكنوز, والتي كـان . إثيوبيا, التي كانت يف أوج حرب أهلية

 .»ْكتاب أخنوخ«ى َدعُ هيودي قديم يٍّسخ األثيوبية لنصُّمن بينها ثالثة من الن

                                                           
ًقـدس تفـسريا ُة عىل تفـسري الكتـاب املَّبنيَة, عند أحبار اليهود وبعض نصار العرص الوسيط, مَّيِّفلسفة دينية رس  )1( َّ

 .ُاملرتجم. ًصوفيا
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ِ كان قد أقُّهذا النص َكنيسةالل باباوات َبِ من قَّرُ  الثاين والثالث أمثال كليمنـت ْنيَ يف القرنَ
ْ وترتليان,اإلسكندراين ُ َقدسـةُ رغم ذلك إدراجه يف القائمـة الرسـمية للنـصوص امل;ْولكن. َْ َّ َ 

ّؤكدا; ذكر ترتليان بأن بعض األحبار لن يقبلوهُاليهودية مل يكن م ًْ ُ َْ   يون َاملـسيحعىل أية حـال, . َّ
 بام أن أجزاء منه يمكـن ًا, قانونيَّوا النصُّدع. عندهم بضعة هواجسكان  −يف ذلك الوقت  −

ِّالسيد ع ملجيء ُّقراءهتا عىل أهنا توق ِ وبام أنه ذك,َاملسيحَّ ). 14( يف العهد اجلديد يف رسالة هيوذا َرُ
َّ بعد امليالد, كتاب أخنوخ تم325 بعد جملس إزنك عام ;ْلكن  رهظـ حَّ تم; ويف النهاية. استثنائهْ

ْين أمثـال جـريوم أوغـسطنيِّل علامء الدَبَ من ق, وبداية القرن اخلامس,يف هناية القرن الرابع ُ, 
ُبالرغم من أن كتاب أخنوخ م ًجداَّؤلف واحد, إال أنه من الواضح ُم يف مَّقدْ ْ بأنه مل يكَّ ُ  مـن ْبَتّ

ِ هو خليط من النصوص التي كت;ف واحد, يف احلقيقةَّؤلُل مَبِق  ,ابَّتـُل عدد من الكَبِ من قْتَبُ
ِومج  .عىل الرغم من تضاربه الداخيل, إال أنه عمل استثنائي. ْ حتت اسم أخنوخْتَعُ

ْأخنـوخ شـاهد :  بالنـسبة لنـا− اآلن −إنه يستعمل العديد من املواضيع التي هي مألوفة 
ات رشقيـة ابـّ; يذكر ثـالث بو)3 −1 :25(; يسأل عن تفسري لشجرة احلياة )8 :13 (ًا نبوئيًلامُح

ــة )3 :36(تنقــل مــن خالهلــا النجــوم يف األفــق الــرشقي  , بموجــب األســطرالبات البابلي
وزن ُم عن أن أعامل البرش تَّ قبل امليالد; ويتكل1100واآلشورية, والتي يعود تارخيها إىل حوايل 

 ).1 :41( يف امليزان, كاملفهوم املرصي للحساب بعد املوت −ً أيضا −
ِّلدينا أمور باطنية عل: عىل طريق مألوف − ُأخرمرة  −نحن   ا لباحث بواسـطة رؤيـْتَمُ

ؤ احلاملـة حتـدث كجـزء مـن تلقـني, ُّكام رأينا, هذه الر.  ويف سياق هيودي,عن العامل اآلخر
بـد, ويـستعمل التقنيـات التـي ْعَ أو قبـو م, كالكهف, وهادئ,ظلمُواحلامل يذهب إىل مكان م

لـذلك .  الوصول عربها إىل العامل اآلخر بـسهولةُّ التي يتم,نمها للدخول يف حالة السكوَّتعل
 يمكـن العثـور عـىل إشـارة إىل احلـاالت − ْيف مكان مـا مـن كتـاب أخنـوخ −ع أنه َّا نتوقّكن

 . أملناْومل خيب. التجريبية, التلقينية
 األبنـاء ُورأيـت: وحـي انتقلـت وصـعدت إىل الـسامواتُ رَّ أنَثَدَحَو«: حِّوضُ يُّالنص

َّقدسُملا    َثَدَبأنه روايـة عـن يشء مـا قـد حـ −ًمتاما  −هذا البيان يبدو ). 1: 71(ْ أخنوخ »ني هللاَ
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ًحقا − م التقاليـد ُّقنعة لشخص ما يرغـب يف تعلـُ جتربة باطنية يمكن أن تكون م−للكاتب  − َّ
ِّالرس  .ة الباطنية للديانة اليهوديةَّيِّ

ِأخنوخ أخ ُ ِرفـ... ن يقطنـون األرضمن بني أولئك الذي« لألعىل َذْ عـىل عربـات ًيـا  عالَعُ
ّهذه الصورة تبدو شبيه هيودي للبع املجنح املرصي). 2: 70(ْ أخنوخ »روحية ْ  لـيس ;ْلكن. )1(َ

َهناك شك بأن هذا احل ّ  ,ْخنـوخأل َثَدَح مـا حـِّوضـُ يَّق بتلقني ما, وذلك ألن الـنصَّ تعلَثَدّ
َّ تغري روحهْبل أن ق;ْ ولكن, إىل السامءُهُعْفَ رَّبعدما تم ُ: 

ّ وأرشدين إىل كل األرسار, لقد ,واملالك ميكائيل أمسكني بيده اليمنى, ورفعني إىل األعىل
 .)4−3: 71(ْأخنوخ . ّوأظهر يل كل أرسار هنايات السامء. ّأظهر يل كل أرسار الصالح

 عـىل وجهـي, ُوسـقطت«:  بعـد ذلـكَثَدَالكاتب القديم املجهول يتابع, ويصف ما ح
ّسمي بالكامل أصبح مسرتخيا, وروحي تغريت هيئتهاوج ً«) 71 :11.( 

, عـىل نيّع العثور عليها عند طائفة الشفائيَّ التي نتوقها نفسنوع التجربة −بالضبط  −هذا 
ّ بتوضيح أن هذا الصعود ُّ النصُّوبشكل حاسم يف حال أخفقنا يف اكتشافها, هيتم. سبيل املثال

 . »أثناء حياته«: ّ كام أورد النص;ًيزال حياماْكان أخنوخ  بينام َثَدَإىل الساموات ح
مل « والتي تقـول بـأن امللـك ,مماثل إىل التفسري يف نصوص األهرامات املرصيةًيا هذا عمل
ًغادر حيا« بل ,»ًيغادر ميتا ّ« . 

, جتربـة ً عـىل أهنـام وصـف لتجربـة متامثلـة جوهريـاْنيَ ال ننظر إىل البيـانْمن الصعب أن
 .ة من تلقني ألغاز العامل اآلخرَّستمدُم

عت حتـت َّت جتمَّال سج−ت للتلقني َّالوئية ال يمكن أن تكون إال سجُبُّهذه النصوص الن
ًجدا ويف طريقة مشاهبة ,ْاسم أخنوخ ِ والتـي نـس, لتلك التي يف مـرصَّ  إىل هرميـز الثالثـي ْتَبُ

ِ والتي مج,ةَمَظَالع َّل ما يسمِّشكُ سوية لتْتَعُ  .»ب هرميزُتُك«ى ُ

                                                           
ِكام ذك  )1( ْ سابقا يف الكتاب, البع َرُ َ ِّ والتـي جـس,هـي روح امليـت −بالنسبة للمرصيني القدماء  −ً ري لـه رأس َت بطـَدُ

 .ُاملرتجم.  الشخص امليتووجه
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ُّا للطبيعة النَرَظَن ًجداّوئية هلذا النص, من املثري ُبً  للفضول أن نكتشف أن سبعة مقاطع مـن َّ
ُكتاب أخنوخ ت ُكلها و.  من لفائف البحر امليتًال جزءِّشكْ  يف كهف قمـران ,1952 عام ْتَدِجّ

. 4بـالكهف  − اآلن −ى َّسمُ قرب أطـالل اجلاليـة, هـو مـا يـ,يسْعىل سطح منحدر ترايب كل
ُالزيلوتلذلك, ما هو ظاهر, يبدو كأن جمموعة  ْ  وكانـت , التي أنتجت لفائف البحر امليـت− َّ

ًجداة ّمهم ِّالسيد  كجزء من بيئة َّ ية التـي َاملـسيح ومـن املجموعـة اليهوديـة , الـسياسيةَاملسيحَّ
 لـذلك ًلـيال حتَّلكـن. ْلكتاب أخنوخ −بشكل جيد  −دركة ُ كانت م−ية َاملسيحبت هنوض َّسب

 .األمر يكشف حقيقة مثرية
ْإن كتاب أخنوخ يف احلقيقـة, فـصل . فني خمتلفـنيّؤلُ هو جمموعة نصوص ملـ−  كام قلنا− ّ

ّالعلامء النصوص إىل مخسة أقسام, كل منها متميز  .  وخمتلف عن اآلخرين,ّ
الثاين الـذي ل يف اهليئة هو القسم ُّ والتبد,القسم الذي حيتوي الرواية الباطنية عن الصعود

َيعر  . »احلكاية الرمزية األخالقية«ف بـُ
ِغائب عن النصوص التي وج −بالكامل  −هذا القسم الباطني التلقيني هو   . يف قمرانْتَدُ

ِ كت−نصوص لفائف البحر امليت حتتوي مقاطع   مـن اجلـزء األول − باللغـة اآلراميـة ْتَبُ
 . ْمن كتاب أخنوخ −فقط  −والرابع واخلامس 

ث عن َّ القسم التايل الذي يتحد−ً أيضا − ;ْالقسم الباطني هو املفقود, ولكن −فقط  −ليس 
ُزود بأُ بشكل خاص, القسم الذي ي;والتقويميةكية َلَاألمور الف   س التقـويم الشمـيس, والتـي ُسّ

ْ استع− كام نذكر −  .يف املعبد اليهودي ألونياس يف الدلتا املرصية −بشكل واضح  − ْتَلِمُ
ِّالسيد ّيف التقاليد كالذي وجدناه يف قصة  هنفسنا أن نر هنا التصادم يمكن  عنـدما َاملسيحَّ

ُالزيلوترفض موقف  ْ  . ع الرضائب إىل اإلمرباطورْفَ من عدم دَّ
ِّالسيد  ُاملسيحَّ ُالزيلـوتبع نظرة باطنيـة; َّ اتَ ْ   ْيـرفض كتـاب أخنـوخ . بعـوا نظـرة دنيويـةَّ اتَّ

−  ُالزيلوتالذي لد ْ  . هذه النظرة الباطنية −بوضوح  −يرفض  − َّ
ِّالسيد  − ُ كام قلنا من قبل−ل دليل آخر عىل أن ّشكُهذا ي م َّ ليس من املمكن أنه تعلـَاملسيحَّ

ُالزيلوتمهاراته بني  ْ  . يف اجلليلَّ
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َّ ربام − هي النصوص التي − ْمثل كتاب أخنوخ −النصوص الباطنية  ًجـدا كانت ثمينـة −ُ َّ 
ً الشفائيني, وأيضاإىل طائفة ًجدا ثمينة ;ّ ِّالسيد موا َّ ألولئك الذين علَّ ْيف كتاب أخنوخ, . َاملسيحَّ

َّالنص الذي يظهر أنه صادر مبارشة من البيئة اليهودية ضمن التي تربـ − ًأخريا −لدينا  ى فيهـا ّ
ِّالسيد  ِّة بتلقـني التعلـيامت الـرسَّ وصادر مـن مجاعـة مهتمـ,َاملسيحَّ عود إىل الـسامء, ة, والـصَّيِّ

َّقدسُوبتجربة النور امل َ . 
 ).3: 96 (»َنريكُنور مرشق سي«: ْ ألن كتاب أخنوخ يقولّ شكُّبالنسبة هلذا ليس هناك أي

َّ بام فيه الكفاية; رغم أننا مل نجمع كل يشء, إال أننا مجعنا كل− اآلن −سافرنا   مـا يمكننـا ّ
ْمح  .لهَ

 وإىل الرجـل الـذي نـذكر بأنـه عيـسى , وإىل مـرص,ّلقد حان الوقت للعودة إىل اليهودية
َاملسيح املنتظر − َاملسيح ُ َ. 
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ا َنـْحَّ والتـي نـشأت منهـا; أرسار مل,يةَاملسيح اليهودية وْنيَتّالديانًدائام كان هناك أرسار يف 
ِ بل ذك−إليها  ْ لكنها مل تك− بشكل واضح ًأحيانا ْتَرُ رات والرسائل التي ّيف املذك −ًأبدا  − ْبَتُ

ِتلـك األرسار مح. ي التي نمتلكها اليومَاملسيحأصبحت نصوص العهد اجلديد   بالتقاليـد ْتَلـُ
َكنيسة الُ باباواتَفَرَع. الشفهية ِّ الـرسَ األوائل هـذه التعـاليمَ    هـم ْ بـشكل جيـد; حتـى إنَةَّيِّ
 .جودها يف األناجيلًلعوا عليها شخصيا, إال أهنم عرفوا وَّمل يط

َّيوحناّيف أحد أيام السبت قبل إعدام  َ ْ ِّالـسيد  املعمدان, ُ م بجانـب بحـر ِّعلـُ كـان يَاملـسيحَّ
َّالبـدّ لدرجـة أنـه كـان ; كثرية التي جاءت لسامعهاجلليل; كانت احلشود  عليـه أن جيلـس يف ُ

ص َصَ قـ;ام األمثـالاقبون ويستمعون باستخدم أولئك الذين يرَّعل. م من هناكَّمركب ويتكل
 مـع وحـده, عنـدما كـان ًالحقـا. بسيطة كانت حتمل بصائر إىل طريقة احلياة التي أرادها هلـم

 −قـال : ًافاجئـُ مًأعطاهم تفـسريا. يف هذا األسلوب − ًدائام −م َّ ملاذا هو يتكل:تالميذه, سألوه
: حَّوضـ. قيقة أعمـق لتالميذه لديه ح;ْمة للجامهري, ولكنَّصمُن األمثال مإ: −بشكل رصيح 

ْأنتم أع« ُملكوتم أن تعرفوا أرسار ُتْيِطُ َ َّمتـى »ُ فـام أعطـوا;ا هـمَّ الـساموات, وأمـَ َ) 13 :11( ;
ُمرقس ْ َلوقا; )11: 4 (َ ُ) 8 :9−10.( 

ِّالسيد يمكننا أن نفهم من جواب  األرسار الداخلية التـي : ْنيَ أنه يوجد هناك مستويَاملسيحَّ
َمتن َ والتعاليم اخلارجية التي متن,بنيَّقرُح لزمالئه املُ ق َّهذه التعـاليم الداخليـة تتعلـ. ح للجمهورُ
ُملكوتأرسار «بـ َ  .» السامءَ

http://kotob.has.it



  236

ُمرقسإنجيل  ْ ث عن ّ, فهو يتحدً قليالًا خمتلفًا, ويستعمل مصطلح ها نفس, يصف املحادثةَ
ُملكوت« َ َلوقاوكذلك عمل . » اهللاَ َّيوحنا وُ َ ْ ّإن مفهوم .  سياق آخر فقد استعمال تلك العبارة يفُ
ُلكوتَامل« َ يف بعض النـصوص األخـر التـي مل تـشم−ً أيضا − يوجد »َ ل يف العهـد اجلديـد, ُ

  يمكننـا أن نالحـظ اختالفـات طفيفـة يف التعبـري كافة يف أنحاء هذه النصوص . ُتوماكإنجيل 
ُلكوتَامل« − ُملكوت« »َ َ ُملكـوت«, » الـسامءَ َ ُملكـوت«, » اهللاَ َ ّكننـا ال نحتـاج ألن  ول− » اآلبَ

 . ه نفس هلا املعنىهاّ كلّنشك بأن هذه املصطلحات
ُلكوتَماذا يكون بالضبط هذا امل   الذي يف السامء?َ

َره بأن هذا املْكِ ناهيك عن ذ− ّإن العهد اجلديد ُلكوتّ ُ مل يعـرض عـىل ٍّيِّق بـيشء رسَّ يتعلَ
ّ يزود بتفسري آخر إىل حد ما; ليـست هنـاك أفكـا− اجلمهور ر عـن كيفيـة الوصـول إىل تلـك ّ

ّن هو أهنا وّيف احلقيقة, االنطباع الذي أبداه املعلق. اململكة, أو ربام كيف نعرفها إن هي وصلت
َاملـسيح املنتظـربعودة  − والتي ,تشري إىل مملكة مستقبلية من نوع مثايل ُ سـتجلب الـسامء إىل  − َ

 هناك املسألة الـصعبة ًأوال ;ْولكن. ي الذي سيدوم ألف سنةَاملسيح الرايخ ّ وسيحل,األرض
 . ّر الرؤيا, نص خمادع ال مثيل لهْفِ لسًطبقا ,ّ عىل األقل;ق باملعركة الفاصلةّالتي تتعل

زها كمواضيع صـادفتنا مـن ّعىل أية حال, هناك تلميحات يف العهد اجلديد يمكننا أن نمي
ِّ التقاليـد الـرسقُرُالع عـىل طـِّط االي واسع− اآلن − وذلك بعد أن أصبحنا ,قبل  يةة املـرصَّيِّ

 . واليونانية
ُملكوتالطريق إىل  َ   َّلقنني, بل يبدو أنهُللم −فقط  − ًاد به بأن يكون مكشوفَقصُ السامء مل يَ
 نحتـاج ًيئاهو ليس ش. ًدائام موجودة »اململكة« اكتشافه ألصبحت هذه َّ لو تم,هناك إحساس

ّ باألحر هو اليشء الذي يبدو أشبه بكثري ملـا دعـاه ;ْلع إليه يف مستقبل جمهول, لكنَّألن نتط
الزمـة; ُ عىل ذلك, هناك تأكيد عـىل املًعالوة.  الزمان الذي ال زمان فيه,»djet«ن بالـواملرصي

َّيوحناالحظنا مقولة  َ ْ ُملكوتاقرتب « املعمدان ُ َ ُمرقس » اهللاَ ْ يمكننا أن نفهم أن هـذا ). 15: 1 (َ
 أو عقـد, أو أهنـا , أو سنة, ال حاجة النتظار قدومها بعد شهر,ًفورايعني بأهنا قابلة للوصول 

َاملسيح املنتظرستظهر لد وصول  ُ , والـذي يبـدو أنـه )إرسائيـل(تـه التبـشريية يف َّ ألداء مهمَ
 .ًالتفسري األكثر شيوعا هلذا البيان
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 .ر ألولئك الذين يعرفون الطريقّتوفُباألحر, الوصول م
ُملكـوتن مـن الـدخول إىل ُّمكَّالت: اعة مطلوبة عىل ذلك, الشجًعالوة َ ب َّ الـسامء يتطلـَ

ِّالسيد يقول . ً كامالًا والتزام, ثابتةًا وأعصابًا, حقيقيًاتركيز َلوقـا يف َاملسيحَّ مـا مـن «): 62: 9 (ُ
ُلكـوتَ ويلتفت إىل الوراء, يصلح مل,أحد يضع يده عىل املحراث  −ً أيـضا −ح َّهـو رص. » اهللاَ

 رغم أهنم مل يـسمحوا لبـاب الـسامء ,عوا الروحانيةَّمن الصرب عىل أولئك الذين ادعن القليل 
َ يفتْبأن ِّالـسيد ح ألولئك الـذين أرادوه; اعـرتض ُ ِّعلمـي ُ يـا م;الويـل لكـم«: ً قـائالَاملـسيحَّ

ِّ والفريس,َّالرشيعة ِتغل! ئنيُ املراينيَ ُملكوتون ُقُ َ َّ الساموات يف وجوه الناس, فال أنتم َ تدخلون, َّ
َّمتى »َّوال ترتكون الداخلني يدخلون َ) 23 :13.( 

ْ أو حتى يف حك, يف فلسطنيَاملسيحة تعليمية يقوم هبا ّ ملهمًافْصَهذا ليس و م األلـف سـنة ُ
ِّالسيد . يف املستقبل عندما يعود ُملكوتّ يريدنا أن نفهم بأن َاملسيحَّ َ  السامء هي مكان يمكننا أن َ
 .ننا أن ندخلهنسافر إليه, مكان يمك

 .  ما بالنسبة لناًاهذه بداية تبدو مألوفة نوع
َلوقايضيف  ِّالسيد :  أكثر من ذلك بقليلُ ُيـسيني متـى جيـيء ّل الفرَبـِل مـن قئُ سـَاملـسيحَّ

ُملكوت َ  مـا أشـبه ٍّدَدة عىل األرض, إىل حـَّسُ من الواضح أهنم كانوا يقصدون رؤيتها جم? اهللاَ
ُالزيلـوترها َّلتي تصوباحلالة الذاتية السيطرة ا ْ ِّالـسيد  يكـون ْبـأن − ًأوال −طـوا َّ عنـدما خطَّ َّ

ُمنطقة اليهودية املـًيا  وامللك الذي حيكم جسد, هو الكاهن األكربَاملسيح ة, وهـو الـدور َّستقلّ
 ,ملة املعدنيـة التـي حتمـل صـورة اإلمرباطـورُعندما محل الع −بشكل شديد  −الذي رفضه 

َجيب أن تدفّح بأن الرضيبة َّورص َّالبدبطريقة مبارشة مماثلة . عُ  ًا مثـري−ً أيـضا − أن ذلك كـان ُ
أكثـر مـن كونـه  −بشكل ساخر  −يسيني, الذين بدا أهنم سألوا سؤاهلم ّللصدمة بالنسبة للفر

َّسؤاال يتمت ِّالسيد ق, وْدِّ والص,ةَّيِّع بروح اجلدً  : أجابَاملسيحَّ
ُملكوتُال جييء « َ  ألن ;هـا هـو هنـا, أو هـا هـو هنـاك: قـالُوال ي. ٍأحـدٍ اهللا بمشهد من َ

ُملكوت َ َلوقا » اهللا هو فيكمَ ُ) 17 :20−21.( 
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ُلكوتَنحن ال نستطيع رؤية امل رغـم .  نحن ال نستطيع إدراكه بالعقل وباملالحظة املاديـة,َ
ِّالسيد ح َّذلك رص َّ بأنه سهل الوصول, وبأنه يمكن السَاملسيحَّ ّ ّمنـا بأنـه هنـا هـو يعل. ر إليـهَفّ

 : وكيف يسافر اإلنسان إىل الداخل? هذا الكثري نعرفه اآلن. ّمستقر يف الداخل
ِّالسيد . بالدخول يف السكون  والكهـوف , وإىل األقبيـة, أعادنا إىل مفهـوم اخللـوةَاملسيحَّ
ن الباحث من معرفـة العـامل الـذي َّ حيث يتمك; التي حتت األرضية,الساكنة الصامتة املظلمة

 . العامل اآلخر−يه األموات يعيش ف
ُملكوت«هل  َ ِّالسيد  هو االسم الذي أطلقه » السامءَ  عـىل العـامل اآلخـر? يبـدو أن َاملسيحَّ
 .ّ ولكننا جيب أن ننظر إىل بعض البيانات األخر, احتامل كبرياذلك ذ

 األملانيـة, ّوات اجلَّل قوَبِ من قُفَقصُن اإلنجليزية تُدُ, كانت امل1941ّكانون الثاين /يف يناير
هو مل يكن قد غـزا (رسمه هتلر  −عىل ما يبدو  − الذي ,واحلرب العاملية الثانية تسلك الطريق

تزال امـحادثة ميناء بريل كانت (ًيا تزال حمايدة رسمامّ, والواليات املتحدة كانت )روسيا بعد
ْعىل بع ان يـدرس يف  اسمه مورتن سميث كّ, طالب دكتوراه أمريكي شاب)ًد أحد عرش شهراُ
ْالقدس ُ. 

َكنيـسةسميث كان يعيش يف فندق يوناين بجانـب  َّقـدسُ الـرضيح املَ  يف املدينـة القديمـة َ
َكنيـسة كان أحد املسؤولني الكبار يف ال, يف الفندق;ًأيضا. سْدُللق  األرثذوكـسية اليونانيـة يف َ

د عيد املـيالد, بع. ْنيَ, البابا كرياكوس سبرييدونيدس الذي أصبح وسميث صديق)إرسائيل(
, واحد مـن أقـدم األديـرة )1(البابا كرياكوس دعا سميث ملرافقته لبضعة أيام إىل دير مار سابا

ْالقدس الذي يربط ,شت يف عمق الواديَّأبراجها وحيطاهنا السميكة عش. زالت تعملالتي ما ُ 
 .ًئة سنة تقريبا مىض عىل وجوده ألف ومخسم»مار سابا«بالبحر امليت, 
 سـاعات مـن الفجـر, وسـميث ّة األرثذوكسية اليونانية قبل ستينيِّدمات الدبدأت اخل
الطقـوس كانـت . ّ بل كانت أبدية,اخلدمات مل تكن طويلة املدة: عبة ص;ْ ولكن,وجدها فاتنة

ُختدم اهللا بطريقة مشاهبة نوعـا مـا لتلـك اخلـدمات اليوميـة يف أقـدس امل َّقدسـً ات يف املعابـد َ
                                                           

)1(  »Mar Saba« :ُاملرتجم.  أسفل بيت حلم,ّة الغربية يف وادي ستي مريمّفّيف الض. 
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م نحـو النهايـة, بـل َّاخلدمة مل تكـن تتقـد«: ًا حقيقيًافْشَث, كان ذلك كبالنسبة لسمي. املرصية
ف عنـده َّوكـأن الـشخص يتوقـ.  ولألبـد,, كام لو أهنـا منـذ األزلّتستمر −ببساطة  −كانت 

 . »دّ الوجود يف مكان حمد−ً أيضا −ف عنده َّالزمن, والشخص يتوق
َكنيسةعندما نظر لألعىل نحو سقف ال صغرية التي يف األعىل بالنسبة لـه , بدت الشموع الَ

َكنيسةكالنجوم, وبدت جدران ال ّ الضخمة بأهنا تقف عىل مـسافة بعيـدة, والـنامذج اجلـصية َ
موجودين يف هـذا العـامل بـني النجـوم, وفـوق الزمـان واملكـان, « والرهبان بدوا ,يسنيّللقد
ُلكوتَامل َ حيث اخلدمة األبدية قدم; الثابت للسامواتَ ِّ ُ  .»اهللا اخلالد إىل ْتّ

 بينام كـان يـشارك يف ;ْولكن. رْيَّا واجهه يف ذلك الدَّمم −مق ُبع −ر َّسميث من الواضح أنه تأث
َّالقداس أدرك بأنه مل يكن له; قد ّ   ر اخلدمة كتعبري عـن مجـال عظـيم, بيـنام بالنـسبة للرهبـان كـان ّ

ُالقداس كان جيـب أن يـ. ًا روحيًاواجب − يشء ّ وقبل كل,ًأوال −  ,نـةَّعيُ باسـتعامل كلـامت مَّؤدّ
هذه البـصرية قادتـه إىل . ة بشكل أسايسَّيِرْحِ سًادة; وكام أدرك سميث, كانت طقوسَّوأعامل حمد

 .ية القديمةَاملسيح و,ة اليهوديةّالديانل َبِلة من قَستعمُرية والباطنية املْحِّي عن التقنيات السِّالتحر
 قبل مغادرته وجد بعض الوقـت إللقـاء نظـرة عـىل ;ْن أسابيع, ولكةّر بعد ستْيَّغادر الد

ئة ن عاشوا هناك قبـل ذلـك بـألف ومخـسمالكهوف التي كانت املالجئ األوىل للرهبان الذي
َكنيسةال.  احتدوا مع البناء الرهباين; وبعد ذلك,سنة رأ .  األوىل كانت يف أكرب هذه الكهـوفَ
ِّلها كان قد حطـ العديد من الرموز, بالرغم من أن أفض−ً أيضا − م يف النـريان الكارثيـة أثنـاء ُ

ّأو خربت بشدة  −رت َّتلك النريان دم. القرن الثامن عرش العديد من املخطوطات القديمة;  −َّ
ِأغلبية ما بقي أخ ْالقدس إىل املكتبة البطريركية يف َذُ عىل الرغم من هذه اإلزالة, . ا بأمانَهِظْفِ حلُ
َكنيسةة يف الاملكتبة الرئيس: ْنيَتَّ عامْنيَ يف مكتبتًاموجوديزال ماب ُتُعدد كبري من الك  اجلديـدة, َ

ب يوجـد عـىل ُتـُ حيـث خلـيط مـن الك;وواحدة أصغر واقعة يف غرفة ضمن الربج العظـيم
 . رتبةُالرفوف امل

ًجدا ًاّهذه املكتبة كانت موقع اكتشاف هام  .ًالحقا لدرجة أهنا سيطرت عىل حياة سميث ;َّ
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ْالقدسطروحته يف الدكتوراه يف أهنى سميث أ  حيـث بـدأ دكتـوراه ; وعـاد إىل هارفـارد,ُ
 عىل اتصال مع األب كرياكوس, وأهنى الدكتوراه, وبدأ مهنته الالمعة يف التدريس يبق. ثانية

ُنيـو يـورك يف , يف جامعة كولومبيا,والبحث كأستاذ دين اج إىل اسـرتاحة, , احتـ1958عـام . ُ
ّل أن يـشغل نفـسه بإنـشاء دليـل لكـل َّفض. »مار سابا« والسكون يف ّوقرر العودة إىل السالم

ِ التـي حـش,ب القديمـةُتـُاملخطوطات والك    ,بُتـُيف صـناديق الك −بـشكل عـشوائي  − ْتَيُ
َّكل صباح عند الفجر كـان يتـسل.  عىل أرضية مكتبة الربجْتَمِّوُأو ك    ًا, عـرش طابقـْيَق االثنـّ

 , أو خمطوطـات,بُتـُ حيث كان جيمع بضعة ك; غرفة الربج ليصل إىل; من الدرجات,أو أكثر
 . والتسجيل,صْحَويعيدها إىل زنزانته الرهبانية للف
ُاكتشف بأن العديد من الك  مـن ًا عبارات طويلة مكتوبة باليد, نـسخ−ً أيضا −ب احتوت ُتّ

َ والتي حرص,النصوص السابقة ِ  − ًحيانـاأ −ّ وكل صفحة فارغة; حتى اهلوامش ,ّ يف كل فراغْتُ
ْكانت قد استع عـرش  الثـامن ْنيَهذه اإلضافات املكتوبة باليـد يعـود تارخيهـا إىل القـرن. ْتَلِمُ
 وقد أوحت إىل الصعوبة الكبرية التي كانت يف تلك األوقات للحـصول عـىل ,والتاسع عرش

ف  يف عملية تغليْتَلِمْعُ كانت قد است, أجزاء من خمطوطات قديمة−ً أيضا −اكتشف . الورق
رتبة وجد ُف هذه املكتبة املُحُب وصُتُ بني ك;ْولكن. ّة للعلامء الكالسيكينيَّ هامّب, وموادُتُالك

 .سميث ما هو كنز حقيقي
 كـان قـد أعادهـا يف ,بُتـُيف عرص أحد األيام, كان جيلس يف غرفته يقرأ خالل جمموعة ك

 ضـمن طبعـة لرسـائل ,ًبقاسُ باليد عىل صفحات كانت فارغة مًاًا مكتوبَّذلك اليوم, وجد نص
 . يعود تارخيها للقرن السابع عرش,ّالقديس أغناطيوس

. لقد كان نسخة عن رسالة من كليمنـت, أسـقف اإلسـكندرية, يف أواخـر القـرن الثـاين
َعرف سميث بأن كليمنت كان قد ك  ًاَّ رسائل عديدة, بالرغم من أنه من غري املعروف أن أيَبَتّ

ِمنها قد كت ًهامُ ومًا, لذلك, كان اكتشافه فريد: له البقاءَبُ  لكي يكون ;اتَّة مرّ عدَّ النصَخَسَن. َّ
هذه الرتمجة .  ومن عرضه عىل بعض العلامء اآلخرين,نه من ترمجتهِّكُسخ التي متُّعنده بعض الن
 .  واستثنائية, حاسمةًاأثبتت أمور
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ّه, عن موضوع حـساس  بعد امليالد, كتب كليمنت إىل ثيودور, أحد أتباع195ًتقريبا عام 
ًجدا ُرقسَق بإنجيل رسي ملَّيتعل. َّ ْ: 

ُوضح كليمنت بأن جمموعة ضـاللية فـاجرة تـ ّ  »Carpocratians«دعى الكـاربوقراطيني ّ
ِّعثرت عىل اإلنجيل الرس َ وأن النص مل ي, بوسائل خمادعةِّيِّ  .ً دقيقاُّدَعُ يْدُعّ

ِّكليمنت يؤكد بأن هذا اإلنجيل الرس ;ًياجوهر ِّ ّ ّ, لكنه كان يؤكد ًا كان موجودَّيّ  −ً أيضا −ّ
ح هـذه الطائفـة ْنَ بـدون مـ,بأن هذا حمتمل −ًا َنَلَع − ال هو وال ثيودور يمكنهام أن يعرتفا هّبأن

 . من املصداقيةًاالضاللية نوع
 ُ وذلك بإنكار أن اإلنجيل كان مـن قبـل,كليمنت كان يطلب من ثيودور أن خيدم احلقيقة

ُمرقس ْ  . مَسَ حتت القَعِضُلو و, حتى وَ
ّوضح كليمنت بأن  ُمرقسّ ْ ُبطـرس أمىض بعض الوقت يف روما مع َ  وبـدأ بكتابـة روايـة ,ُ

ِّالسيد أعامل  ُبطرس. إنجيله هناك −فيام بعد  − التي أصبحت ,َاملسيحَّ  كان يكتب يف −ً أيضا − ُ
ُبطرسبعد موت . خدمة األجيال القادمة ُمرقس, انتقل ُ ْ ًية, جالبـا معـه كتاباتـه  إىل اإلسكندرَ

ُبطرسوكتابات   − ص التـي كانـت موجـودةَصَ بعض القـَفَذَ ح;ْ لكن, إنجيلهَبَتَهناك ك. ُ
ِّالرس«يف اإلنجيل  −فقط  ْ الذي أع,ّ اخلاص»ِّيِّ َكنيـسة للَيِطُ كـان يف   حيـث; يف اإلسـكندريةَ

َوكان يقر« بعناية, ًايزال حمفوظامعهد كليمنت  مـون األلغـاز َّذين يتعلألولئـك الـ −فقط  −أ ُ
 .»العظيمة

 !ث عنه?َّ ما الذي كان كليمنت يتحد!ية?َاملسيح يف !?»األلغاز العظيمة«
ًجـداّبشكل جيـد  −م َّوكان قد تعل.  واأللغاز,عن التلقني −بالتأكيد  −عرف كليمنت  َّ − 

 , وبارمينيــديس,كتاباتــه مملــوءة باالقتباســات مــن أفالطــون. الفلــسفة الكالســيكية
 والعرشات من الشخصيات التذكاريـة , وهومريوس, وفيثاغورس, وهرقل,يمبيدوقليسوا

بـشكل  − وفحـص ,من الواضح أنـه استكـشف بالكامـل. األخر من الرتاث الكالسيكي
ية يف وقت ما من اجلزء األخري من القرن َاملسيح قبل اعتناقه ,ّكل الفلسفات يف زمانه −حاسم 
ّة تكمن يف الرمزية ضـمن َّيِّ بأن املرصيني أخفوا معرفة رسًادركُم عىل ذلك, كان ًعالوة. الثاين
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ورهم, وعرف عن النصوص اهلرميزية, وعرف املعاين الباطنية التـي تكمـن يف ُ وص,كتاباهتم
ة التـي حتملهـا َّيِفْخَ الباطنيني يف القرن السابق, عرف املعاين املنيّالعدد والنسبة, ومثل الشفائي

 .ًا مل يكن أمحق− دينِّ يمكننا أن نكون متأك− كليمنت. ص العهد القديمَصَق
يمكننـا . ية يف اإلسـكندريةَاملـسيحة ّالديانع وتعقيد عامل ُّر تنوِّصوُاستعامله هلذه الكلامت ي

ن الكثري من املامرسات الطقوسـية, وال جيـب علينـا أن َّة كانت تتضمّالديانع بأن هذه َّأن نتوق
ّننسى بأن املعل  وفـالنتينوس, ظهـروا مـن , مثـل باسـيليدس− سـطيني القـديمنيمـني الغنوّ
ِّرت وصانت الكثـري مـن التقاليـد الـرسَّالغنوسطية بنفسها طو. اإلسكندرية ة التـي عرفتهـا َّيِّ

ّالعامل الد. ية القديمةَاملسيحة ّالديان لـث صـان ترنيمـة يني هيبوليـوس مـن أوائـل القـرن الثاِ
 : عاء التايلِّد تنتهي باال,غنوسطية

َّقدسُأرسار الطريق امل َ 
َتدع  .مهاِّسلُى املعرفة الروحية, سأُ

ُعاء أهنم كانوا محِّداكوا بَّن متسوالغنوسطي يف صـميم نظـامهم يوجـد : ية احلقيقيةَاملسيحاة ّ
 .تلقني ملعرفة حقيقية الالهوت

.  بعض العطـف لتعلـيامهتمُّالغنوسطية, رغم ذلك كان يكن −ًطويال  −كليمنت عارض 
ْ أيا كانت درجة إقناعها, ولكـن,ية يف اإلسكندريةَمسيحزة قوية للّلغاز والتلقني كانت مياأل ً; 

ًعموما ُ َ هذه التعليامت مل تكتُ   كليمنـت يواجـه هـذا . باألحر, بقيت ضمن تقاليد شفهية. ْبُ
ِّلكـن األشـياء الـرس«: »املـزيج«يف بداية كتابه الذي حيمل عنـوان  −مبارشة  − ْة أوَّيِّ  يف ْتَعـِدُ

 .»اخلطاب, ال يف الكتابة
 −بـشكل جـدير باملالحظـة  −بـالتزام الـصمت, قـام  −ه لثيـودور ِّثـَبعـد ح −كليمنت 

ِّباالعرتاف باإلنجيل الرس ّما يف تزويد نصه الكاملُدُ يف امليض قِّيِّ هناك مقتطفـان مـن ذلـك . ً
ُمرقسيف إنجيل  −بعناية  −ل َّاإلنجيل; املقتطف احلاسم يتسل ْ  ضـمن الفـصل العـارش, بـني ,َ

ّ حذف النص الـذي َّ حيث تم;46املقتطف الثاين واألصغر يكمن يف الشعر . 35 و34ن ْيَالشعر
 . ًاكان موجود
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ُمرقسّإن الفكرة املركزية إلنجيل  ْ ِّ الرسَ َّ هي أن شابِّيِّ مـن  −بشكل طقـويس  − تلقينه َّ تمًاّ
ِّالسيد ل َبِق ُملكوت« للوصول إىل َاملسيحَّ َ  !» اهللاَ

َّيوحنـا »ِإحياء لعازر« َّ تمُحيث ه;نفسَ يف بيت عنيا, يف املكان ْتَثَدَكام يظهر, هذه احلادثة ح َ ْ ُ 
? وبعـد  ه نفساحلدث −يف احلقيقة , مها −ن اثَدَن احلاذهل من املمكن أن يكون ه). 44 −1: 11(

َ مـا الـذي كـان يقـص: ما رأينا اآلن, جيب علينا أن نتساءلّكل مـن «بإحيـاء لعـازر  − ًاَّحقـ −د ُ
ِهل هو أع. !?»املوت خـر بعـد التلقـني يف من عامل املوتى? أم مـن العـامل اآل −بشكل حريف  − َدْيُ

َّيوحناره لنا إنجيل ِّصوُ تغطية مدخله باحلجارة كام يَّ يف الكهف الذي تم,الظالم والصمت َ ْ ُ) 11 :
ُلكوتَ? هل كان ذلك إعادة للعازر من زيارة مل)38 َّ ربام −سامء, كام  الَ ِّالسيد  قال −ُ  !?َاملسيحَّ

َّوهل هذا النص يتعل ًجداث اآلخر الغامض َدَق باحلّ ُمرقس يف إنجيل َّ ْ  ًاَّ الـذي بقـي شـاذ,َ
ِّالسيد  اعتقال َّ عندما تم!بشكل صامد?  َّ تـم, يف حديقة جتسيامين, بعد معركـة قـصريةَاملسيحَّ

ِّالسيد كرب, تالميذ ذن أحد رجال الكاهن األُع أْطَفيها ق ُمرقس.  الذوا بالفرارَاملسيحَّ ْ  −آنـذاك  − َ
ِّالذي قيل يف اإلنجيل الـرس ها,نفسشبه مواصفات الشاب ُ يًاَّيصف شاب ُرقسَ ملـِّيِّ ِّالـسيد  أن ْ َّ

ق هـو َّصدُ ما ال يَّ يبدو أن;ْلكن. ثَدَ هلذا احلًاال أحد عىل اإلطالق وجد تفسري. َّ علمهَاملسيح
 . ببعضهام البعضْنيَرتبطُغري م −بطريقة ما  − ْنيَّلشاب اَّأن

... التـاريخ«: رغـم ذلـك أضـاف. »ًاملعقوليـة ليـست دلـيال«:  كام يـشري سـميث;ْلكن
 .» للظواهر املحفوظةًبالتعريف هو البحث عن التفسريات األكثر احتامال

َّالبدبعد أن عثر عىل الرسالة, سميث كان  : ّبأهنـا كانـت حقيقيـةأن يثبت  −ًأوال  − عليه ُ
 ,, وهو تاريخ نرش طبعة رسـائل أغنـاطيوس1646 يف وقت ما عام َّ تمًلربام كانت تزييفا كامال
  . فـةَّزيُم −باألصـل  − هـي ,أو لربام كانت نسخة حقيقية لرسالة قديمة. التي هي نسخة منها

َّالبدكان . هاّ كلكانت أصيلة يف اجلوانب −لربام  −أو   . عليه أن يعرفُ
ِعر َّ بأن جمموعة تتألَفُ ِن رسـالة كتيمـن واحـد وعـرش − ّعىل األقـل −ف ّ ل َبـِ مـن قْتَبـُ

 ألن ثالثـة ; يف أواخـر القـرن الثـامن»مار سابا« يف دير ةكليمنت اإلسكندراين كانت موجود
ِمقتطفات منها اقتب َّيوحنال َبِ من قْتَسُ َ ْ هي هذه . ِّعلم فيه يف ذلك الوقتُ الدمشقي عندما كان يُ
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ّسـميث يعتقـد بأنـه مـن املحتمـل أن هـذه . املجموعة املعروفة الوحيـدة لرسـائل كليمنـت
ْأح −عىل الغالب  −املجموعة من الرسائل  بت الكثري مـن الـرضر يف َّ يف احلرائق التي سبْتَقِرُ

بعـة  باليد يف طْتَخِسُ ون,يةِّتبقُ العثور عىل إحد الرسائل املَّ تم,القرن الثامن عرش; بعد ذلك
َيفه. رسائل أغناطيوس خ رسـالة خمطوطـة إىل ْسَ نـ,ك عىل أنه كوسائل بدائية للتـسجيلم ذلُ

 .سخة مطبوعة من الرسائلُن
من األربعـة .  إىل العلامء البارزين يف احلقلِّور النصُأول يشء قام به سميث هو إظهار ص

رسالة ال يمكن أن تكون مـن ّ اثنان شعرا بأن ال;لعوا عىل الصور, فقطَّ من الذين اطًاعرش عامل
. أن الرسالة كانت حقيقيـة − »ضية سارية املفعولَرَف« كـ − َّد يعْر أنَّسميث قر. ل كليمنتَبِق

ل وشامل عن أسلوب الكتابة, وقام بمقارنتـه َّفصُبعد ذلك أمىض سنوات يف القيام بتحليل م
ِبالنصوص األخر التي كت املقتطـف مـن اإلنجيـل ل كليمنـت, وبمقارنـة ذلـك َبـِ من قْتَبُ

ِّالرس َ بالنص القانوين ملِّيِّ ُرقسّ  .ضيةَرَ الفَامَعَدكالمها ن ان التمريناذه. ْ
عـىل تقـديم النـسخة املكتوبـة باليـد لرسـالة  −ًأبـدا  − ًا, سميث مل يكن قادرّلسوء احلظ

إن . دْقَّ حصل عىل الكثري من الن;ص الرشعي, وهلذاْحَكليمنت للعلامء اآلخرين للدراسة والف
ْعدتهذه الالمباالة  َّ ًجدا سيئة ُ َ بالنسبة لعامل يعـَّ ُ لـسوء . ة واحلـرصّشـديد الدقـ − ًعـادة − ُّدِ
 ,للعلامء –فيام بعد  −ّأن ليست كل خمطوطة يراها املرء يمكن تقديمها  − ًمتاما −احلظ, أعرف 

.  ذلـكَّرء بـأن يـتم مهام كان مقدار رغبة ذلك امل, والعمل عليها,ليقوموا بإجراء االختبارات
ًخصوصا ;وهذا صحيح ُ  أو تلك , أو النادرة, بالنسبة لتلك املخطوطات ذات القيمة التجاريةُ

 . مثرية للجدل واإلحراج بالنسبة للمجموعة التي حتتجزهاُّدَعُالتي ت
ّعىل أية حال, جيب أن يسجل أنه رغم عدم قدرة سميث عىل تقديم النص األصيل, علامء  َّ ُ

عاملان يف اجلامعة العربية مها غاي سرتومـسا أسـتاذ يف مقارنـة . ا الرسالة األصليةآخرون رأو
. ية, كالمهـا رآهـاَاملسيحة اليهودية القديمة واألصول ّالدياناألديان, وديفيد فلورس أستاذ يف 

ًخصوصا »مار سابا«ن زارا مكتبة ملان العاا, هاذ1976عام  ُ  .ّ إللقاء نظرة عىل النصُ
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َّة دقائق هو كل ما تطل لبضعٌثْحَب زال جيلـس عـىل  الـذي مـا,ر عىل الكتـاببه األمر للعثوّ
ْالقـدسخـصة إلعـادة الكتـاب إىل ُحـصلوا عـىل ر.  حيث وضـعه سـميث,ِّالرف  إىل املكتبـة ُ

ْالبطريركية األرثذوكسية اليونانية َ َِ ْ . 
 عنـدما كـان ;ْولكـن.  لتحديد تاريخ الكتابة;ْربِكان هدفهم التحضري لتحليل كيميائي للح

ْالقدسالكتاب يف  ُ, اكتشفوا بأن األشخاص الوحيدين الذين يمكن أن يُ ذوا هـذا النـوع مـن ِّنفّ
السلطات األرثذوكسية اليونانية رفضت تسليم الكتاب إىل . االختبار كانوا الرشطة اإلرسائيلية

  . حتليلّالرشطة, ولذلك مل حيصل أي
ِة كانت قد أزّبأن الرسال − ًالحقا −اكتشف سرتومسا  ِّ وخز, من الكتابْتَلْيُ بـشكل  − ْتَنُ

 .ًقريبا علامء آخرين ّال خطر يف أن نفرتض بأنه لن يراها ثانية أي. يف مكان آمن −منفصل 
ُملكـوت« مـا هـي ;ً, إذاًقتطف يف الواقع أصيالُ كان املْإن َ  وكيـف يمكننـا أن !?» الـسامءَ

رة ّتـوفُمـن املعلومـات امل − ًمتامـا −ناك القليل  حتى بدون الرسالة, يوجد هنذهب إىل هناك?َ
 . كان باستطاعتنا متييزهاْلنا, إن
ِّالسيد ح ِّوضُي َلوقا يف إنجيل َاملسيحَّ  َكُ كانت عينْفإن. رساج اجلسد هو العني«): 34: 11 (ُ

 هذا البيـان. »ًه مظلامّ مريضة, كان جسدك كلَ كانت عينكْوإن. ًه منرياّ كلَسليمة, كان جسدك
مـن , )1(ّ أو الطاويـة,ً بأن يكون منتميا ألحـد األديـان البوذيـةُّذو الروحانية األصفى يستحق

ِّالسيد ما الذي يعنيه . الرشق ْ هو يقول بأنه إن;ً بذلك? جوهرياَاملسيحَّ  كانت رؤيتنـا مـن اهللا, ّ
َّقـدسُعانقنـا النـور املُعندها سوف ي ّلقديـسة , كـام أخربتنـا ا»اهللا«نغمـسني مـع ُسنـصبح م. َ

 . الكاثوليكية الباطنية ترييزا من أفيال يف القرن السادس عرش
 وهي احلالـة التـي − »النشوة«احلالة التي كانت تدعوها  −ًكثريا  −ّالقديسة ترييزا واجهت 

ًجدا تصبح مرهقة ْل كامل الروح يف حلظة, وتبدأ بأنَّفيها رغبة روحية تتخل هنـا ترتفـع إ حيث ;َّ
 . لفرتة قـصرية»اهللا«والروح ترتفع لتصبح منغمسة مع .  املخلوقاتّ وفوق كلًعاليا فوق نفسها

 عندما تصل الروح إىل حالة ;ْولكن. أثناء هذا الوقت, األحاسيس ال تستطيع إدراك ما حيدث
                                                           

ُّعد ُ وت,ّبنية عىل تعاليم الوتيسَفلسفة دينية م: ّالطاوية  )1(  أحـد أديـان −  والبوذيـة,ّ باإلضـافة إىل الكونفوشيوسـية−َ
 .ُاملرتجم. الصني الثالثة
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ّبأنـه عنـدما تنظـر الـروح إىل هـذه «ح ِّوضـُت. »ًنغمسة متامـاُة ومَّميْعَالروح تصبح م«النشوة, 
َّقدُالشمس امل َ, فإهنا تبهَسةَ  .»ر بسطوعهاُ

 : التشابه بني هذه التجارب واملوت−ً أيضا −ّالقديسة ترييزا تكتب مدركة 
َكل اخلوف من املوت, الذي أ −ًيبا تقر − ُفقدت  ًيئا يبـدو يل املـوت شـ;اآلن. ًدائامي ِنَعَزْفّ

ًجدا ًسهال أن جتـد نفـسها جيـب  −يف حلظـة واحـدة  − ألن الروح ; بالنسبة ألحد خادمي اهللاَّ
ِّخل  َ الـروحهذه اللحظة التي يرفع وينقـل فيهـا اهللاُ.  لتذهب إىل الراحة; من هذا السجنْتَصُ
 ُطلعها عىل الفضيلة الرائعة التي تبدو بالنسبة يل أهنا تشبه تلك الروعة التي تغادر فيها الروحُلي

 .َاجلسد
َّمل نعل − ْإذن −ملاذا   هو بسبب كراهية − بشكل جزئي −واب ّ هذا من البداية? إن اجلَّم كلُ

َكنيسةال  .ة التي تطلقها الروحانيةَّيِّرُ للحَ
 َبَحْسُ ومن أن ت, عاشت يف خوف ثابت من العقاب−  عىل سبيل املثال− ّالقديسة ترييزا

 −ها ِّدَ مـن ناحيـة جـ−رت من عائلة هيوديـة َّدحت.  إىل السجون املظلمة لديوان التفتيشًبعيدا
ن بدينهم كـانوا األشـخاص األكثـر ولِّ هؤالء املتحو,ّلسوء احلظ. ت الكاثوليكيةلكنها اعتنق

ق ُرُبحثت عن املشورة, ورغم أهنـا خـاطرت يف العبـور يف طـ. شبهة بالنسبة لديوان التفتيش
ًجداريبة ُمذهبية م ُّعد َّ وتم,َّ ل البعض من أولئك الذين كانـت تثـق هبـم, َبِها مصدر ريبة من قَ
ًجـدا وروحانيتهـا العميقـة , وتواضعها, بسبب أمانتهاْتَجَإال أهنا ن  بـسبب ّمهـُم وبـشكل ,َّ

ًجدااآلخرون مل يكونوا حمظوظني . عالقتها اجليدة مع كاهنها اليسوعي ; بالنسبة هلـم, مل يكـن َّ
 .قْرَهناك إال السجن واحل

ًجداعظيم  َكنيسةره الُ هو كَّ َلوقـافت روايـة َّ لدرجة أهنا حر; للروحانيةَ جربنـا ُ الباطنيـة لتُ
ًعىل تفسريها تفسريا بعيدا عن الباطنية; ال َكنيسةً . هت الصبغة الروحانية للروايةَّشو −ًا َّحق − َ

َّالتعليق الكاثوليكي الرسمي عىل هذا النص يزيل كل  إحـساس باملـأثرة وااللتـزام واملغـامرة ّ
 :ح هذه السطورِّوضُالباطنية, كام ت
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ِّالسيد هة هي املطلوبة لرؤية نور َّشوُ رؤية غري مّإىل أنًيا هنا يشريون ضمن يبـدو ... َاملسيحَّ
 , بـالنورًئـالنور الداخيل للعيون الـسليمة مليعندما يكون الرجل من خالل ا«: أن معناها هو

ّالرش(وليس فيه أثر للظالم  نريه ُ سيأتيه النور من اخلارج, وسـي, وفقط عند ذلك,, عند ذلك)ّ
 .»َاملسيح يف الذي أشعله اهللاُ النور ,ًاَّيِّلُك

 ما يعنيه ذلك النور; لقد كان ًادِّ, حتى التعليق الكاثوليكي اجلديد ليس متأكُأخربكلمة 
 . أنه يعنيه ذلك النور −بام يبدو  − ًاراضي

َّيمكننا أن نكون متأكدين مم.  نعلم ما هو أفضل من ذلك− اآلن −لكننا  إنـه : ا يعنيه ذلكّ
َّقدسُصيحة باطنية شديدة عن كيفية جتربة املصدر املل موقف ونِّمثُي  عـن − »اهللا« يشء ّ لكـلَ

ُملكوتكيفية السفر إىل  َ  . السامءَ
ُملكوتاملزيد حول  َ أسـتاذ جامعـة . ُتومـا يف إنجيـل −  بـالطبع–  السامء يمكن أن يوجدَ

َّبأن هذا اإلنجيل جيب أن يتم −بقوة  −هارفارد هيلموت كوسرت يشعر  إىل رشيعة العهد ه ُّمَ ضّ
ية املرصية يف َاملسيحلقد كان نتاج . ّاجلديد, والعديد من العلامء اآلخرين يتفقون معه يف الرأي

ًنتجة جداُ الذي كان فرتة م,القرن الثاين ّ. 
ّ بعد امليالد, أثاناسيوس, أسقف اإلسكندرية, أعلن بـأن الكتـب 367يف عيد الفصح عام 

ْب أن تتيف مرص جي هاّكلغري القانونية   . ْبضعة نصوص بقيت. َفَلُ
َّر املوجود قـرب نجـع محـادي قـرْيَّمن املحتمل أن الرهبان يف الد روا إخفـاء نـصوصهم ّ

َقدسةُامل َّ  .  قرب النيل, دفنوها يف الصحراء,ة كبريةَّ من إحراقها, لذلك وضعوها يف جرً بدالَ
ل عامل كـان حيـرث لتخـصيب َبِة من قَّ اكتشاف اجلرَّ تم,1945كانون األول /يف ديسمرب

من الـصفحات  باإلضافة إىل ثامنية ,رديُ عرش خمطوطة من ورق بْيَ اثنَدَجَداخلها و. األرض
. ًا خمتلفـًاَّة وأربعني نـصَّة عىل ستَّ, احتوت اجلرً إمجاال خمطوطةة عرشالتي كانت حتتوي ثالث

ْالبعض من الصفحات أح إىل املتحف القبطـي يف  −اية يف النه − ْتَعْيِ, لكن املخطوطات بَقِرُ
 .تزال موجودة حتى اآلنما حيث ;القاهرة
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َالبعض منها نـرش.  أيدهيم عليهاُ وضع العلامء;يف النهاية ِ  إىل أن ;ْر, ولكـنِّبكـُ يف وقـت مُ
 من العلامء لرتمجتها, جمموعة صغرية من العلامء احتفظـوا ًا دوليًامة اليونسكو فريقّنظُ مْتَمَّنظ

 −بحـزن  −م َّ يـتكل−  زعيم فريق منظمة اليونـسكو−  األستاذ جيمس روبنسن.هبا ألنفسهم
  ;ح للعلامء اآلخـرين بالوصـول إليهـا والصعوبات يف السام,ْرشَّنتظم يف الناملغري تأخري عن ال
: ً قـائال إىل لفـائف البحـر امليـت−ً أيـضا − بـل ,بالنـسبة هلـذه املخطوطـات −فقط  −ليس 

 .»عن أسوأ الغرائز يف العلامء الطبيعيني −عادة  −شف اكتشافات املخطوطات تك«
َّ تـسم− اآلن −ّ يف نجـع محـادي هـي ْتَدِجـُهذه املجموعة مـن املخطوطـات التـي و   ى ُ

َّ ربـام − )1(إلني باجلز األستاذة يف جامعة برنستون. »اإلنجيل الغنوسطي« −بشكل شائع  − ُ− 
ة املثـرية هلـذه املجموعـة هـو التـشكيلة َمِّالـس. ق األكثر شهرة عىل هذه املخطوطاتِّعلُهي امل

النـصوص الغنوسـطية  −فقـط  − ليـست ; بأهنـا روحيـةْتَّدُعـالواسعة من النصوص التي 
ِإهنـا تظهـ.  هرميزيـةًا ونـصوص, ألفالطـونًدة الفئات, بل أعامالّتعدُامل ر النظـرة الالطائفيـة ُ

ّ, ولكنـه ًايَمـسيحكـان  −لربام  − ًأصالر الذي كان يمتلكها ْيَّالد. للروحانية يف تلك األوقات
يظهـر بـأن رسـالة . ًا كان مـصدرهاَّ أي,أ ملعرفة الروحانية املوجودة يف هذه النصوصَّهيُكان م

ظهرت  −ّلربام  − الذي , أو الفلسفي,ينيِّة, وليست التقليد الدَّهمُالنصوص هي التي كانت م
ُملكوتتركيز الرهبان كان عىل . منه َ  . من الوصول إىل الفكرة الطائفيةًال بد, السامءَ

ِ بني النصوص التي وجنم كان ُتوماإنجيل  ّمن الواضح أن معلوماته . ّ يف نجع محاديْتَدُ
َّة كانت مترَّيِّجاءت من تقاليد رس ِإىل بضعة خاصة من الناس; وكـام تظهـ −فقط  −ر ُ ُ ر اجلملـة ّ

ِّهـذه هـي األقـوال الـرس«: االفتتاحية فيه ِّالـسيد قاهلـا ة التـي َّيِّ هنـا َّ والتـي دو,ّ احلـيَاملـسيحَّ
 .»ُتوماديديموس هيوذا 
َّ ربـام  بشكل من األشـكال,− هذا اإلنجيل عـىل .  هـو األقـرب إىل اإلنجيـل الـرشعي−ُ

ص واألمثـال َصَ مـن القـًا عـدد األخر, هذا اإلنجيل حيتـويخالف النصوص الغنوسطية
إنه يعطي معلومات .  املزيد−ً أيضا −ّكنه حيتوي ل. تضاهي تلك التي يف أناجيل العهد اجلديد

                                                           
 .ُ املرتجم.يف نيوجريس  )1(
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ُلكوتَامل«جديدة حول  ُملكوت« أو − »َ َ ِّالـسيد تالميذ . » اآلبَ متـى يـأيت «:  يـسألونَاملـسيحَّ
ِّالسيد  و.»العامل اآلخر? . »إن ما تنتظرون قدومه قد جاء, ولكنكم ال تدركونه«:  جييبَاملسيحَّ

ُملكـوت«العثور فيه عـىل  الذي يمكن َ املكانُويصف اإلنجيل َ ُلكـوتَامل«:  هـذه» الـسامءَ  يف َ
مملكـة اآلب «: يقول اإلنجيـل. وجودها ليس الوجود يف العامل املرئي .» وخارجكم,داخلكم

  .»تنترش عىل األرض, والبرش ال يروهنا
ِّالسيد ري جلواب ُّكافئ تصوُوكيف يمكن أن نقرتب منها? ويف م  الـذي ذكرنـاه َاملـسيحَّ

 ستصبحون , واحدة, عندما جتعلوهم كذلكًا جيب أن تكونا عينَكاعين«:  كانت اإلجابةًسبقاُم
 . »أبناء اإلنسان

 : َاملسيحدة ينصح ّلكي تر العامل احلقيقي من خالل العوامل املتعد
ِّالسيد  , وعنـدما جتعلـون الـداخل مثـل ًا واحـدْنيَعندما جتعلون االثنـ«:  قال هلمَاملسيحَّ

 ًار واألنثى واحـدَكَّرج مثل الداخل, واألعىل مثل األسفل, وعندما جتعلون الذ واخلا,اخلارج
ُلكوتَامل[عندها ستدخلون ... ْنيَتشاهبُوم َ[«. 

َّمتىويف بيان إضايف مشابه لذلك الذي يف إنجيل  ِّالسيد , َ َّعلمو الرشيعة ُم«: حِّوضُ يَاملسيحَّ ِّ
ُّوالفريسيون حصلوا عىل مفاتيح املعرفة ِّ هـم أنفـسهم مل يـدخلوها, ومل يـسمحوا . أخفوها و,َ

 .» يدخلواْللراغبني بالدخول بأن
ُبولس    كلمـة وتفـصيل مـن كتاباتـه, ّالطاعـة التـي تواصـلت يف كـلو االمتثال ّ, رغم كلُ

ا َّ أولئك الذين علموا بأنه يوجد أكثر بكثري يف اإليامن اجلديـد ممـّمل يكن خارج الدائرة التي تضم
ُبولسقول ي. يمكن كتابته م عليها بني الناضجني يف الـروح, وهـي َّ هناك حكمة نتكل;ْولكن«: ُ

ِّبل هي حكمة اهللا الرس... غري حكمة هذا العامل ُكورنثوس »..ة اخلفيةَّيِّ ْ ِ  ).7−6: 2( األوىل ُ
 »sophian en musterio« هي ترمجـة للعبـارة اليونانيـة األصـلية »احلكمة اخلفية«الوصف 

ُبولس. ّ احلكمة التي هي رسْ أي;»ّكمة يف رساحل«والتي تعني  َّ يذكر بأن هذا الرسُ َ يمنِّ  −فقط  −ح ُ
َكهنـةال (»telestes«, وبــ)مراسـم التلقـني (»telete«قـون بــَّالذين يتعل) املثاليني (»teleiois«لـ َ َ 

ُبولس). الذين يقومون بتلقني األلغاز  . الغامضةية للتقاليد الكالسيكيةّ يستعمل املصطلحات الفنُ

http://kotob.has.it



  250

ُبولس َّلكن ِّالسيد  مل يكن يعرف ُ وهـو مل يتواصـل مـع اجلاليـة . ًبل هو مل يقابله أبـدا. َاملسيحَّ
ْالقدسية يف َاملسيحاليهودية  وره األسـايس الـسابق يف القـوات ًا لـدَرَظَ, نًاهذا ليس أمر مدهش. ُ

ْالقدسجالية . ضطهاديةاال َبولس مل تأمتن ُ بـشكل خجـول,  −ح ّوضـُ ي»لُسـُّأعامل الر«كتاب . ُُ
ِ بأنه بع−  بحزم;ْولكن ُ ّالكتاب يقرتح بـأن .  يف جنوب تركيا»Tarsus« برسعة إىل طرسوس َثّ

ً وضوحا يف حتديد هوية الذين احتاج احلامية منهم ّف كان حلاميته, بالرغم من أنه أقلّذلك الترص
ّإن الفكرة هي أن ). 30: 9(ل ُسُّبالضبط , أعامل الر ُبولسّ ِنقـ ُ ُالزيلـوت. ّ مـن اليهوديـةَلُ ْ  أرادوه َّ

ًن جداو كان هناك الكثري;يف احلقيقة. ًبعيدا ُبولسإلبعاد ل −بسعادة  −بوا َّ رتْنَّ ممّ  . بشكل دائمُ
ة َّيـِّة األخر عىل وجود تعاليم باطنية ورسَّرغم ذلك, معرفته تتامشى مع الكثري من األدل

ً تناقلها رساَّقد تم عىل أية حال, يف وقت ما يف أواخـر القـرن الثـاين, . يةَاملسيحة ّالديان ضمن ّ
ْهذه التعاليم أب  إىل أن , رفـض مـصداقيتهاَّ وتـم, ختفـيض مقامهـاَّلقد تـم.  عن األنظارْتَدِعُ

 اهلرطقة كانوا يتبعـون ومّعلُ, مًأوال: فاتُّ هلذه الترصْنيَ رئيسْنيَسرتومسا يقرتح سبب. تالشت
 إدانـة التعلـيامت ْتَّمتـ ه,نفـسع, ويف ذلـك الوقـت َدِ فيه إدانة البْتَّقت متة يف وَّيِّتعليامت رس

َّالرس َّالبـدية كـان َاملسيحة ّالديانًثانيا, كان هناك إدراك أنه لزيادة الرغبة العاملية ب.  كافةةَّيِّ  مـن ُ
, بظهـور اإلنجيـل الوقـت نفـسهويف . ّالقضاء عىل أية مذاهب ابتعـدت عـن كتلـة املـؤمنني

ِّل هذه التقاليد الرسْمَة حلبة الرئيسته, رغم أنه كان العرَّ الشفهي أمهيُ التقليدَدَقَكتوب, فامل  .ةَّيِّ
 من اخليوط التي أصبحت طليقـة ًا ألنه جيمع عدد; آخر جيب علينا أن نالحظهٌّهناك نص

 .ًأثناء رحلتنا الطويلة بعيدا عن الطريق
ِ خمطوطة من القرن اخلامس كت,1896يف عام   اكتشافها يف َّدي تمُ بالقبطية عىل ورق الربْتَبُ

يف  − فـيام بعـد ,ً أيـضا− العثور عليـه َّ منها تمًا واحد, جديدة أربعةًانصوص احتوت. القاهرة
ًجدا قديمة ًاّ وكلها كانت نصوص,ّنجع محادي َ النصوص مل يردحأ. َّ ِ وعر,ُ من قبلُ  −فقـط  − َفُ

َكنيسةإىل ال َّمريم املجدليةجيل ى إنَدعُ املرصية, يَ ْ َِ َ َ يعـود تارخيـه إىل أوائـل القـرن الثـاين بعـد . َ
عـاء املـصداقية كأناجيـل العهـد ِّ يف اد− ُتوما وكذلك إنجيل − ه نفسامليالد, لذلك, له القدر

   َ مـن اإلنجيـل, إال أنـه مل يبـقْنيَّن إضـافيْيَن آخـرْيَ عىل الرغم من العثـور عـىل جـزأ.اجلديد
 .عىل الرغم من هذا, هو يكشف الكثري. إال نصف األصيل
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َّمريم املجدليةًمثل النصوص التي رأيناها مسبقا, إنجيل  ْ َِ َ َ ِّالـسيد  من ًا حيمل حتذيرَ  َاملـسيحَّ
ّضد البحث عن دليل ماد ُلكوتَي ملّ ْإن الكلامت التي استع.  السامءَ ُ  يف هذا اإلنجيل هـي ْتَلِمّ

 هي كارين كينغ أستاذة الالهـوت − املرتمجة. ناهاعن تلك التي اعتد −ّبعض اليشء  −خمتلفة 
 اسـتعملت ;»ابن اإلنسان« غري قيايس الستبدال عبارة ًا استعملت تعبري− يف جامعة هارفارد

 −بـذلك  −بـة ِّتجنُ, والتي من املحتمل أهنا عبـارة أفـضل, م»طفل اإلنسانية احلقيقية«عبارة  
ُملكوت«اثلة, استبدلت كلمة  والدوغامتية; ألسباب مم,النظريات الطائفية َ  .»عامل« بـ»َ

ِّالسيد يقول  َ حذرا حتى ال خيـدعكْنُك«: َاملسيحَّ  ْأو ابحـث!  هنـاْ أحـد بـالقول, ابحـثً
أولئـك الـذين يبحثـون عنـه ! ُهْاتبعـ. َ الذي يكمـن فيـك,عن طفل اإلنسانية احلقيقية! َهناك

 . »لعامل للتبشري باألخبار اجليدة عن اْبعد ذلك, اذهب. هنسيجدو
وهـم يتناقـشون  −ف للتالميـذ ْصـَيف و: ر مفاجئ يف هذا اإلنجيـلُّهناك تطو ;رغم ذلك

ِّالسيد حول ما كان يعنيه  ُبطرس يقول − َاملسيحَّ َّريم املجدليةَ ملُ َِ َ ْ  ِكَّنقذ أحبُ املَّأختاه, نعرف بأن :َ
ّينها, األشياء التي تعرفني بأننا رَّنقذ التي تتذكُأخربينا كلامت امل.  النساء األخرياتِّأكثر من كل
 . ألننا مل نسمعها;ال نعرفها
َّمريم املجدليةح بأن َّيتوض َ َِ َ ْ ِّ حصلت عىل بعض التعاليم الرسَ ِّالـسيد ة من َّيِّ    والتـي ,َاملـسيحَّ

ُبطرسأجابت . نومل حيصل عليها اآلخر ْ ما هو خمَمكِّسأعل«: ُ  .»َ عنكّفيَ
ِّالـسيد  وعارضـوا أن ,مَيْرَحـت هبـا مـَّ باملعرفة التـي رصّعدة من التالميذ كانوا غاضبني َّ

َّطلقا ما تدُ قد قال مَاملسيح م مع امرأة قبلهم, األمر الذي وجدوا َّه تكلَّعيه, أو هم اعرتضوا ألنً
ُبطــرسة فعــل َّوكانــت رد. صــعوبة يف تــصديقه   م َّهــل يــتكل«:  أنــه طــرح بعــض األســئلةُ

ًحقا − َّ هل علينا مجيعا أن نلتـف!م معنا عالنية?َّ وال يتكل,ة مع امرأّيّبشكل رس − َّ  ونـستمع ,ً
 »!لها علينا?َّ هل فض!إليها?

َّمريم املجدلية اسمه الوي دافع عن ًالكن تلميذ َ َِ َ ْ نقذ هبا موثوقـة ُ معرفة امل;بالتأكيد«: ً قائالَ
ًجدا  .»اَّها أكثر منَّهلذا أحب. َّ
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 وعـىل ,ُتومـا وإنجيـل ,مَيْرَعـىل إنجيـل مـ −فقط  − ً ليس استنادا,يمكننا أن نكون واثقني
ِّمقتطف سميث من اإلنجيل الرس ُرقسَ ملِّيِّ  إىل الروايـات التـي يف العهـد ً استنادا−ً أيضا −, بل ْ

ِّالسيد  َّ أنمن ,اجلديد بنفسه ِّ علم التعـاليم الـرسَاملسيحَّ ِّ قـت بـالعبور إىل األعـىل إىل َّة التـي تعلَّيَّ
ُملكوت َ ُ كام نوهت م−  وذلك استعارة,امء السَ ُ ِ للمفهوم الذي وص− ًسبقاَّ ل املـرصيني َبـِ من قَفُ
أرض « أو ,»العـامل الـسفيل«ل اليونـانيني بـشكل خمتلـف بــَبـِ أو من ق,»العامل اآلخر«القدماء بـ
ِّها تصوُّكل. »َاملباركني َقدسُ املَر العاملُ َّ ِّالسيد تلميذ . َ يمه بأفضل شكل كـان  تعالَمِهَ الذي فَاملسيحَّ

َّمريم املجدلية َ َِ َ ْ  −  إلنجيل فيليـبًطبقا −  اآلخرين, وهيّها أكثر من كلَّ, وهي التلميذة التي أحبَ
 .لها يف أغلب األحيانِّقبُالتي كان ي

ِّالـسيد  أداء مراسـم تكـريس َّم ملاذا تمْهَأقرب لف −ًإذا  −هل نحن  ُ عنـدما دهـن − َاملـسيحَّ
 ُهُعْفَر« َّ الذي تم,َم من بيت عنيا, التي هي شقيقة لعازرَيْرَل امرأة, مَبِ من ق−نيا َيت يف بيت عَّبالز

َّيوحنا .فة عن تلقني أرسار العامل اآلخرَّرُ يف طريقة يبدو بأهنا رواية حم»من بني األموات َ ْ ُ) 11 :2(! 
َم من بيت عنيـا َيْرَ وأن ننظر إىل أن م,ّ بأننا جيب أن نقبل التقاليد القديمة−ً أيضا −اقرتحت 

َّمريم املجدليةهي نفسها  َ َِ َ ْ ِّللسيدالصديقة احلميمة : َ  . , وجدليا, زوجتهَاملسيح َّ
ِّالسيد كانت رفيقة  ِّالـسيد ور يف الطريق الذي قال عنه ُكُّ; مل يكن هناك خصوصية للذَاملسيحَّ َّ

ُملكوتي إىل ّ يؤدإنه  َاملسيح َ  . السامءَ
ُملكـوتأرسار  − تلميذ آخـر ّبشكل أفضل من أي −فهمت م هي التي َيْرَكانت م َ  الـسامء, َ

ر َفَّ مفاتيح الـسَّوهي التي وقفت عىل املراعي اخلرضاء لألرض املوعودة, وهي التي امتلكت كل
 . إىل العامل اآلخر

ِّالسيد  َنَهَم ستكون الشخص الذي دَيْرَ م;بالطبع أحـد . رَنتظُسيح مَي دوره كمّ ليؤدَاملسيحَّ
َن كهذه هو أهنا جيب أن تنفذ من قبْهَنات األساسية لطقوس دّكوُملا ِ َّ ل شخص يفهم مـا حيـدث, ُ

َاملسيح املنتظل شخص يستطيع املشاركة يف االعرتاف بَبِومن ق ُ ن كان جمرد عمـل ْهَّ بالنسبة للدر;َ
 .ل يف اإلنجيلَّسجُهنائي لعملية أطول, والتفاصيل مل ت
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َّقدسـُ الطريق املهروما أرادوا استثناء معرفة هذال عجب أن أصحاب النفوذ يف   باإلضـافة ة,َ
 يشء حيـال ّ مل يستطيعوا فعـل أي− بالنسبة هلم− ّلسوء احلظ. إىل معرفة هذه األناجيل اإلضافية

 − إال الـسيطرة عـىل تفـسرياهتا ,ل العهـد اجلديـدِّشكُتـ −فيام بعـد  − التي أصبحت ,األناجيل
 . ي فيها الذ»التلفيق«السيطرة عىل 
َإن الو يفرتضـون  −تعجـرف ُبـشكل راسـخ وم −ين ِّ هو أن بعض علامء الد−  بالطبع− مْهّ

َّ ربـام − أو ,اب قبل مئات الـسننيَّتُبأهنم يفهمون ما كان يعنيه الك  سـنة, ْيَ أو ألفـ, قبـل ألـف−ُ
ق ذلـك عـىل ّصدُملاذا كان علينا أن نـ. ن بأنفسهمواب احلقيقيَّتُا كان يعرفه الكَّوبشكل أفضل مم
  !ة?ّ تلك املدّاإلطالق لكل

فقـط يف اآلونـة  −ن علموا بالتلفيق, إال أنه وقِّعلُعلامء وم − ًدائام −بالرغم من أنه كان هناك 
 حتـى اآلن, ;ْولكـن. أصبحت مسألة التالعب واألخطاء ظاهرة وشائعة بشكل كبري −األخرية 

ًخصوصاو ُ  .ل التلفيق عىل احلقيقةِّفضُالسلطة ت. َّيشء تغريزخرفة للفاتيكان, ال ُ يف القاعات املُ
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ّة وهادئة يف ذلك العرص من شهر كانون الثاين, كانون َّ كانت حار»Kalia«مستوطنة كاليا 
ُالثاين كان ي قع تي ت ال−  هذه املستوطنة الزراعية;لبضع سنوات. ض أن يكون الشهر األبردَفرتّ

سـها َّ التـي ترتأ, قاعدة لبعثتنا الـسنويةت قد أصبحت كان−  مكان عىل أطراف البحر امليتيف
 حتت إرشاف األستاذ روبرت آيسنامن رئـيس قـسم ,»لونغ بيتش«جامعة والية كاليفورنيا يف 

 ًأوال ;ْلكـن. هدفنا البعيد املد كان اكتشاف لفائف البحر امليت األخر. ينيةِّالدراسات الد
َّبدالكان  ة عىل مسافة أميال يف املنحدرات ّ الكهوف املمتدَّكل −بطريقة منهجية  − أن نكتشف ُ

 .م فوق مستو البحرَدَ قْيَئتوالتي يصل ارتفاعها حوايل ألف وم ,ًيباالعمودية تقر
ِ التي بن,ا يف جمموعة من الوحدات الفندقيةَنْثَكَم  لالستفادة من القـدوم , يف املستوطنةْتَيُ
 التـي ,اح إىل خربة قمـران األثريـة, والتـي تقـع يف مكـان قريـب مـن األطـاللَّيُّت للسالثاب

 , اعتنـوا بـاملوقع»كاليـا«أعضاء . 1947أصبحت شهرية بعد اكتشاف لفائف البحر امليت عام 
   َبَذَ جـ, بـهًاَّرحبـُ ومكتبة عند املدخل; التكييف املركـزي فـيهام كـان مـأو مًوأقاموا مطعام

 . زائر لتلك املنطقةَّكل −بالتأكيد  −
ة َّحـار −بعـد ذلـك  − ألن احلـرارة كانـت تـصبح ;ًهي ظهرات وين,ًراِّبكُا كان يبدأ مَنُلَمَع

 ِّ ونأكـل سـوية مـع كـل,كنا نعود إىل املـستوطنة. بشكل مزعج حتى يف هذا الوقت من السنة
هب إىل وحـداتنا  كنـا نـذ;بعـد ذلـك. األعضاء الدائمني يف صالة العشاء العموميـة الكبـرية

ات العمـل, أو بعـد أن ّالفندقية لتحليل نتائج أعامل الصباح, ولتنظيف وهتيئة أجهـزة ومعـد
 , حيث بقايا احلجـارة;ل حتى الغروب يف صمت الصحراءَّتنخفض درجة احلرارة, كنا نتجو
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 غـروببعد ال. اذَّر أخْحِدت املكان بسَّ التي زو, والطيور الصغرية, واحليوانات,وقطع اخلزف
 ,ع عـىل العـودة إىل األسـيجة الوقائيـةِّشجُ االعتبـارات األمنيـة كانـت تـ−  عىل أيـة حـال−

   موسـم كنـا نواجـه ِّيف كل. ّكنا يف منطقة حدودية. ستوطنةُحة التي حترس املَّسلُات املّوالدوري
ة عندما ا منشغلني يف حمارضّأثناء هذه الزيارة بالذات, كن. حالة طوارئ واحدة − ّعىل األقل −

 ;» واالنبطـاح عـىل األرض, األنوارِّبإطفاء كل«س ْمَ وأمر هب,اندفع احلارس إىل داخل الغرفة
يف . ة عن عبور مركـب صـغري يف البحـر امليـتَّكشفت األدل. خالءُّ اكتشاف بعض الدَّلقد تم

 . ساقه بلغم أريضَدَقَاليوم السابق كان أحد اجلريان من املستوطنة قد ف
, قائـد البعثـة روبـرت 1992ّ كانون الثاين عـام 17ة هذا العرص بالتحديد, يف  يف فرت;ْلكن

ْالقدسآيسنامن ذهب إىل   ُكنـت.  لالجتامع بعـامل آثـار إرسائـييل− تبعد حوايل أربعني دقيقة − ُ
 ًا الذي كان أستاذ,م مع خبري تورايت زميل اسمه جيمس تابرَّنخفض أتكلُأجلس عىل حائط م

 ومعه يف الفريق طالب كاليفورين , يف شارلوت,ّيف جامعة كاروالينا الشاملية ,يف العهد اجلديد
 أو ,ا يف فرتة راحةَّن للفريق كانوا إمواألعضاء اآلخر. يدرس دراسات عليا اسمه دينس واكر

يف هذا املـشهد الريفـي دخـل إرسائيليـان . كانوا يتناقشون بشكل هادئ يف جمموعات صغرية
  ا كانـ. ةَّ عىل وظيفتهام الرسمية اهلامـُّ الذي يدل,ر عليهم طابع الغرور ويسيط,ةَنَسَبمالبس ح

, جنـون )إرسائيـل(يف . ا أثـار شـكوكي عـىل الفـورَّ ممـ, أوراقفيـه ًا,َّن ملفـ حيمال−ً أيضا −
 − ًدائـام −م األوراق الرسـمية تعنـي َزِحـ. بـات احليـاةّتطلُاالرتياب هو أمر منطقـي ومـن م

 : قصرية حمادثةُسمعت. املشاكل
 .»هل األستاذ آيسنامن هنا?« −
 .»ال, هو ليس هنا« −
 .»متى يعود?« −
 .ّ كان الرد احلذر»ًالحقا« −

 ! ملاذا?!مشاكل
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   عىل لفـائف البحـر امليـت, والـذي دام ًاًكنا نعتقد مجيعا بأن االحتكار الذي كان مفروض
ْألربعني سنة, قد أو −ًيبا تقر −  ْرتَّ عنـدما قـر,من ذلـك الوقـتن ْيَقبل شهر − ًأخريا − َفِقُ

 التـي −ور لفـائف البحـر امليـت ُل املجموعة الكاملة لـصْعَجمكتبة هانتينجتن يف كاليفورنيا 
.  يف أول يوم مـن القـرار,قني معهمّنسُ يف متناول العلامء; آيسنامن كان أول امل−كانت متتلكها 

ّ من األحداث السطحية أن مصالح قوية وشًاّولكنه كان واضح ّك عند كل َّتزال تتحرامخصية ّ
 والتـي , سـنةامرهـا ألفـُ التي هي وثـائق ع,عاء حقوق احتكار لفائف البحر امليتِّدفرصة ال

ْتكشف حقيقة كانت خم  َّية, حقيقة تمَاملسيح اليهودية وْنيَيانتّلدل ة طويلة, حقيقة حمرجةّة ملدَّيِفَ
 .العلامءل جمموعة صغرية من َبِالتالعب هبا لفرتة طويلة من ق

 إثباهتـا َّ تمْة مل يسبق وأنَّالقص. 1947يف أوائل عام  − ًأوال −ُلفائف البحر امليت اكتشفت 
 Mohamad«يب ّ والذي اسمه حممد الد, الذي وجدهاّ ألن الراعي البدوي الشاب;بالكامل

Adh-Dhib« − اسية حتـيط  هناك بعـض احلـس,د راع بسيطّته أكثر من جمرّكانت مهم − لربام
 . األحداث التي قادته إىل منطقة قمرانب

ًجداّ, كام الحظنا, القصة التي أخربها بعد ذلك كانت بسيطة ْلكن هو كان يبحـث عـن . َّ
عندما رمـى .  إىل الكهفًا صغريً عندما الحظ مدخال,عنزة مفقودة بني املنحدرات والوديان

ارية, َّم آنية فخُّط صوت حت من ذلك, سمعًبدال. ع أن يسمع صوت العنزةَّفيه حجرة كان يتوق
 .لذلك زحف إىل داخل الكهف لرؤية ما الذي كان هناك

, وبعـضها كـان ًقريبـا تْنيَ منها بطول قـدمّوجد جمموعة من اجلرار الفخارية املغلقة, كل
َيعتق. ًامكسور كان هناك ثامنية من هذه اجلرار داخـل الكهـف, بـالرغم  − ّعىل األقل −ّد بأنه ُ

ُ جرة كان هناك لفائف جلديـة مِّداخل كل. د اآلنُّ يمكنه التأكمن أنه ال أحد اة بنـصوص َّغطـّ
 . سبعة لفائف − ّعىل األقل −البدوي اعرتف بأنه جلب . قديمة

ِ نقْ مل يسبق هلا أنُأخرّبام أننا نعلم بأن هناك لفائف  ة, يمكننـا ّ إىل السلطات املختـصْتَلُ
. ة التي كانت موجـودة هنـاك باألصـلَّيِّفكرة عن الكمبأنه ليس لدينا أية  −ببساطة  −القول 

. ةَّع من الفخاريات املكسورة تكفي ألربعـني جـرَطِروا بأنه يوجد يف الكهف قَّعلامء اآلثار قد
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ِّلكننا ال نستطيع أن نكون متأك ِّ سواء هي حط− اآلن −دين ّ  ,ًراَّؤخُ أم م, يف العرص القديمْتَمُ
 .عها يف املستقبلْيَ عن األنظار لبً أو إخفاؤها بعيدا, إتالفهاَّ كانت حتتوي لفائف تمْأم إن

َ الذي يدع−من هذا البحث األويل   جـاءت −يف قائمة لفائف البحر امليت ) 1(ى الكهف ُ
 وعـرشين لفيفـة ًال واحدِّثُكاملة, باإلضافة إىل قطع مت −ًيبا تقر − التي كانت ,اللفائف السبعة

ِلفائف فصالسبب يف أن بعض ال. ُأخر  ;بـالطبع.  بينام بقت األخر سليمة هو جمهـول,ْتَلُ
َن اجلرار كـرسإ لدرجة القول ًاالتفسري يمكن أن يكون بسيط ِ  نتيجـة سـقوط احلجـارة مـن ْتُ

 مئـات الكهـوف ُلقد زرت. قت اللفائف املكشوفةَّة بعثرت وفرَّيِّ وأن احليوانات الرب,السقف
 وكـذلك ,فية هـي أمـر شـائعْقَّقيقة أن االهنيـارات الـس ويمكنني أن أشهد عىل ح,يف املنطقة

 .وجود احليوانات اللصوصية مثل أبناء آو بكثرة
َسكندر شاهني, يعرإ إىل خليل َر الراعي البدوي اللفائفَّمر  ,»كاندو« باسم −ً أيضا −ف ُ

داء,  يف الـسوق الـسوًا خبـريًاكان تـاجر.  يف بيت حلمّ كان عنده حمل,يَمسيحوهو تاجر آثار 
 ووجـدا ,هام بعـد فـرتة وجيـزةْيَوهناك إشاعات أن كاندو وزميل له ذهبـا إىل الكهـف بنفـس

ِ اللفـائف أخـحـدإ ,1947نيسان /يف أبريل.  أو أجزاء من نصوص,ُأخر ًانصوص  إىل ْتَذُ
َكنيسةمطران ال ُمرقسيس ِّر القدْيَورية املوجودة يف دُّ اليعقوبية السَ ْ ْالقـدس يف َ ن املطـران كـا. ُ

ِغري قادر عىل قراءهتا, لكنه عرف ق  يف مكـان آخـر, ْتَعـْيِرغم أن ثالثة منها ب. تهاّيّ وأمه,اَهَمَدّ
 . عىل رشاء اللفائف األربعة األخرًااملطران كان قادر

 وبعد ذلك إىل آخر يف املدرسة التوراتية اآلثارية ,ِأخذها إىل عامل يف مركز العصور القديمة
»cole Biblique et Archéologique« ْالقـدس حتـت اإلدارة الدومنيكيـة يف   , والتـي هـي ُ
بينام كـان كالمهـا يعتقـدان أن . كانت حتت إرشاف البابا رولند دو فوكس − 1945منذ عام  −

ِاللفائف كت فـة َّزيُع املَطـِر املطران حول العدد الكبـري للقَّ, خبري آخر يف املدرسة حذًراَّؤخُ مْتَبُ
َّل جتالتي كانت يف متناو  .ار اآلثارُ

ْالقـدساألستاذ لعازر سوكينك, رئيس قسم علم اآلثار يف جامعـة   سـمع عـن , العربيـةُ
ة حماوالت فاشلة لرشائها َّبعد عد.  عىل إلقاء نظرة عليهاًا وكان قادر,اللفائف بعد فرتة وجيزة
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. ران من رشائهـان املطَّ التي مل يتمك,رشاء اللفائف الثالث −ًأخريا  −ّكلها, سوكينك استطاع 
َإشعياء َ عندما اشرت سوكينك لفيفة,1947كان ذلك يف أواخر عام  ْ َ  ولفيفـة , ولفيفة احلرب,ِ

ِ نص آخر إل− اللفائف األربعة التي يمتلكها املطران َّلكن. الرتاتيل َشعياءّ ْ ُّحبقـوق ّ, سجلَ َ َ)1( ,
ت أنه من املستحيل احلـصول  ثب−ر التكوين اآلرامي ْفِ س)2(دليل قواعد االنضباط, وأبوكريفا

َاللفائف الثالثة التي اشرتاها سوكينك كانت قد نـرش. عليها ِ ل اإلرسائيليـني بـني َبـِ مـن قْتُ
 .1956 − 1955 ْيَعام

ْالقدسم اآلثار يف ْ باملدرسة األمريكية لعل−ً أيضا −ّاتصل املطران   ,1948, ويف أوائل عام ُ
لذلك, أعطى رخصة للمدرسة األمريكية بتـصوير ثالثـة باإلضافة . سةّم لفائفه هلذه املؤسَّقد

هذا التـصوير الفوتـوغرايف .  يزيد ذلك من قيمتهاْ عىل أمل أن, نسخة عنهاْرشَمن اللفائف لن
ْأك  .1948آذار / يف مارسَلِمُ

َ انتهت من حرهبا األوىل, ووفقـا لـرشوط و)إرسائيل( ,1949يف عام  ف إطـالق النـار ْقـً
َّ, فلـسطني ضـم1950نيـسان / أبريـل24يف .  مـن فلـسطنيًاجزء −آنذاك  −كانت قمران     ْتُ

ّة ألي استكشاف آخـر كمـن يف أيـدي املركـز األردين السلطة الرئيس. إىل األردن −ًيا رسم −
 املطـران أخـذ اللفـائف إىل الواليـات َّلكن.  مديره جريالد النكسرت هاردنغْيَ ويف يد,لآلثار
 ., هي كانت معروضة للبيعالوقت نفسهيف . 1949أواخر عام  عرضها يف َّ تمُ حيث;ّاملتحدة

ل احلكومة اإلرسائيلية عرب اجلهـود َبِ رشاؤها من قَّ, هذه اللفائف تم1954 يف عام ;ًوأخريا
ّاليوم هي معروضة سوية مع نص ثامن . التي قام هبا يايغل يادين, ابن سوكينك  لفيفة املعبد −ّ

َّقدسُموضع الكتاب امل« يف − 1967 احلصول عليها عام َّالتي تم ْالقدس يف »َ ُ. 
ًجداعجبني ُ العلامء مل يكونوا م;يف بادئ األمر ّ عـن اهتامـات التزييـف َناهيـك.  باللفائفَّ

ًجداواالحتيال, خرباء بارزون آخرون رأوها عىل أهنا أعامل حديثة  , عـامل بـارز يف 1949عام . َّ
   ,دساد تارخيهـا بأنـه يعـود إىل القـرن الـسَّجامعة أكسفورد األستاذ غـودفري درايفـر, حـد

                                                           
 .ُاملرتجم. ب العهد القديم, وهو اسم كاهن حربي عاش يف القرن السابع قبل امليالدُتُأحد ك  )1(
ًأربعة عرش سفرا: األبوكريفا  )2( ْ  .ُاملرتجم. َّدسَقُمن الكتاب امل» العهد القديم «ـب –ًأحيانا  −لحق ُ ت,ِ
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يزال ذلك ام , بعد امليالد200صبح ُل ذلك التاريخ إىل ليَّأو السابع بعد امليالد; السنة التالية عد
ها بأهنا أحدث من ذلـك َّدععامل آخر من جامعة مانشسرت . يةَاملسيحة اليهودية ّالديانبعد عهد 

آخـرون . ا منتجات من القرن احلـادي عـرش بعـد املـيالدالتاريخ بكثري, وقد حكم عليها بأهن
 −بـشكل أسـايس  − َّدعـ آخر; البابا رولند دو فوكس, مدير املدرسة التوراتية, ًسلكوا طريقا

 وكـذلك اللفـائف التـي − د تـاريخ اجلـرارَّحـد. يَاملـسيحبأن عمرها أقدم بكثري من العهد 
ِوج  إىل ْ أي;َّبل اهليمنة الرومانيـة عـىل مـرص واليهوديـة بأنه يعود للفرتة اهليلينية ق−  فيهاْتَدُ

 .أوائل القرن األول قبل امليالد
ِن وجدا الكهف الذي عثـان أردنيان عسكريا, ضابط1949يف هناية كانون الثاين من عام   َرُ

آذار من السنة نفـسها, رولنـد دو فـوكس وجريالـد /يف اخلامس من مارس. فيه عىل اللفائف
 صـغرية مـن ًا وقطعـ, مكسورةًا وقدور,انَّ من الكتًاا قطعوجد. اما بتنقيبهنكسرت هاردنغ قال

; ءم بـبطَّاألحـداث كانـت تتقـد. ً وعرشين عمالًاواحد تبلغ ,نصوص مكتوبة ألعامل خمتلفة
ْ, لدرجة أنه مهام صغر اليشء الذي كان يعًاالتنقيب كان مثري ْر عليه كان يقَثُ َكنيسة الُقِلُ  َّلكـن. َ

 .ّكان عىل وشك أن يتغري هَّكلهذا 
 أو يف الواليـات ,ا يف أيـدي اإلرسائيليـنيَّكانـت إمـ هـاّكل, اللفـائف 1949يف هناية عـام 

يف . ً, وبـدأت رسيعـا بـاخلروج عـن الـسيطرةّلكن األحداث كان هلا زمخها اخلـاص. ّاملتحدة
. اث املـرشقيةد األول للمنشورات يف املدرسة األمريكيـة لألبحـَّجلُ, ظهر امل1950أوائل عام 

ُمـرقسيس ِّر القـدْيَلفائف البحر امليت لد«كان عنوانه  ْ  ًاهـذا الكتـاب كـان حيتـوي صـور. »َ
َإشعياء ملخطوطة ًاونسخ ْ َ ُّحبقوق ّ وملخطوطة سجل,ِ َ ُّحبقوقبرش « اآلن املعروف بـ− َ َ كلمـة . »َ

ًعموما − استخدامه َّهي االسم الذي تم) pesher (»برش« ُ  امليـت لإلشـارة يف لفائف البحر − ُ
ًخـصوصا جمموعة قمران خلدمة اهتامماهتا, ُهْتَّ الذي فرس,ّإىل النص القديم ُ آخـر « اهتاممهـا بــُ

َ  عندما هيز»الزمان َ ستحك)إرسائيل( و,ُّم العدوُ  .داوداللة ُل ملك من سَبِم من قُ
ن بمالحظة كيفية تفسري هذه املجموعة لنصوص العهـد القـديم, كـان بإمكـان العلـامء أ

 . وأفكارهم, يف عقيدهتمًامِّيكسبوا نفاذ بصرية قي
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ًخصوصار إىل املحتويات, َظَّوا بالنؤالعلامء حول العامل بد ُ ُّحبقوق ّ سجلُ َ  −ً أيـضا −وا ؤ; بدَ
 وحول ,ل إىل استنتاجاهتم اخلاصة حول اعتقادات أولئك الذين كتبوا تلك النصوصُّوصَّبالت

 . يةَاملسيحة ّالديان متاثل مع  كان هناك;ًحتام. مضمون حمتوياهتا
سـومر, أسـتاذ  − , عندما أندريه دوبونت1950مايس / مايو26جاءت الصدمة األوىل يف 

ّون يف باريس, أعطى حمـارضة عامـة حـول سـجلُوربُّسالاللغة واحلضارة السامية يف جامعة  ّ 
ُّحبقوق َ سـومر  − دوبونت. طلقُبت الغضب املَّلقد سب.  يف أكاديمية النقوش واألدب املحضَ

الكثـري . يةَاملـسيحني ربـط اللفـائف بَلَبشكل ع: مةَّحرُإىل صميم املواضيع امل −ًمتاما  −انتقل 
ْلعقيدهتم; آخرون أغًيا ِّكني لشعورهم بأن ذلك كان حتدَربُكانوا م  وبرسعة أعربوا ,ًمتاماوا ُبِضُ

 .عن اعرتاضهم
ُّحبقوق َّسومر تقول بأن سجل − فرضيات دوبونت َ ِكت َ ية القديمـة; َاملسيح أثناء الفرتة َبُ

ْوبأن اللفائف أخ  بعـد املـيالد; وأن اجلاليـة التـي كانـت 70 − 66 ْيَ أثناء احلرب بني عامْتَيِفُ
ُّحبقـوق ّ يف سـجل»امليثـاق اجلديـد«ك بـُّة بالتمسَّهتمُ التي كانت م−تعيش يف قمران  َ  هـم − َ

ِالذين وص,األسنيون َوا من قبُفُ َّ وأن زعيم جالية اللفـائف هـو شـخص مل يـسمل جوزيفس;ِ ُ 
ِ وعر,ًأبدا َّمقدس االعتقاد بأنه كان َّ والذي تم,»ّم احلقِّعلُم«بلقبه الذي كان  −فقط  − َفُ َ ّ, ثـم ًاُ

ِسـومر صـع − دوبونـت.  االعتقاد بأنـه قـام مـن بـني األمـواتَّ وتم,ل أعدائهَبِمات من ق    َقُ
, ورأ أنـه النمـوذج األصـيل »ّم احلقِّعلُم« وَاملسيحِّيد َّالسمن التشابه بني  −بشكل خاص  −
ِّلسيد ل  .َاملسيحَّ

ِّالـسيد وحدانيـة  −بـشكل مبـارش  −بشكل خميف; بدا بأنه هياجم  يف تلخـيص . َاملـسيحَّ
 :سومر − , كتب دوبونت ها نفسالستنتاجاته التي نرشها يف كتاب يف السنة

ة اليهوديـة ّالديانـ أن −ت اكتشافات البحر امليت آ مفاجّ وهذا أحد أهم−د اآلن َّمن املؤك
َاملسيح املنتظـرشهدت كامل الهوت  −يف القرن األول قبل امليالد  − ُ َاملـسيح املنتظـر املعـاين, َ ُ َ 

 ].ّم احلقِّعلُم[ى َدعُ للعامل, موجودة يف شخص كان يًاصِّلُالذي جيب أن يكون خم
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ِّالسيد دية ُّتفر −فقط  −مل تكن  سـومر كـان  −  دوبونـتَّدة بالضياع, لكنَّهدُ هي املحَاملسيَّ
ِية وجـَاملسيحة ّالديان وَاملسيحّيقرتح بأن   يف وقـت قبـل الوقـت املعـروف ,ا يف بيئـة هيوديـةَدُ
 :لوجودمها

ِالوثائق التي وج َكنيـسةد أن الّ يف قمران تؤكـْتَدُ رة يف ِّتجـذُية البدائيـة كانـت مَاملـسيح َ
َ والتـي كانـت تـدع,»امليثاق اجلديـد« كانت تتبع  التي,الطائفة اليهودية ى طائفـة األسـنيني, ُ

َكنيـسةّ فيهـا, وبـأن الّولدرجة ال يمكـن الـشك  , يف تنظيمهـاًا كبـريًا اسـتعارت منهـا جـزءَ
 . واألخالقية,ليا الباطنيةُل العُثُ وامل,»أنامطها الفكرية« و, ومذاهبها,ومناسكها

. اهتـا للعمـلَّ بدأت بتحريك قو;رت بالقلق; بالتأكيدّالدليل الدقيق هو أن الفاتيكان شع
بالرغم مـن أن ديـوان التفتـيش مل يعـد حيـرق . ّ قوية−  تقديرّ عىل أقل− ات كانتَّوهذه القو

َكنيـسة حلاميـة عقيـدة الًايزال موجوداملون اخلطر, إال أن ديوان التفتيش ِّشكُ ين الذيَالناس َ, 
 .ف الثمنَّمهام كل

ِكام ذك َّ, البابا ليو الثالث عرش أس1902قت سابق, يف عام  يف وَرُ س جلنة البابويـة التوراتيـة ّ
ــه واإلرشاف عــىل ثقافــة علــامء الالهــوت الكاثوليــك  عارضــت ;بــشكل خــاص. للتوجي

ة سـانت َّيـِّلُحـول ك −كـام رأينـا  −عـوا ّالعرصانية, التي هي عمل أولئك العلـامء الـذين جتم
 ُدت اللجنةَّزو.  إدانة هذه التعاليم يف أواخر القرن التاسع عرشَّتمت قبل أن ,سولبيس يف باريس

 الـدفاع ّلقد كانت اللجنة هي خـط. »ستشارينُامل« − التفتيش باخلرباء َ ديوانُ التوراتيةُالبابوية
 تأسـيس وتـرشيع −زال  ومـا−أحـد أدوارهـا الرئيـسة كـان . ينِّ اهلجامت عىل الدَّاألول ضد

َّقدسُالكتاب امل... م لتعليةالطريقة الصحيح«  . الفاتيكاين»حمور التلفيق«يف الواقع, هي . »َ
يف  −, إال أن هذا كان ْنيَنفصلتُ مْنيَتَمَّنظُا بأهنام مَّدُبالرغم من أن حمكمة التفتيش واللجنة ع

ب ُّقـرَّ تـشكيل التَّتم. هامْيَرب يف العضوية بني قيادتَعتُتبادل م − ًدائام −; كان هناكًاْمهَو −احلقيقة 
 والتـي ,توراتية حتت قيادة حمكمـة التفتـيشع اللجنة البابوية الْضَ وَّ عندما تم,1971بينهام عام 

َتعر تعمـالن  تامهـاكلن امتَّظنُامل. »ينِّع من أجل تعاليم الدُّجمَّالت« باسمها اجلميل − اآلن −ف ُ
أصـبح الكاردينـال الكاردينـال جوزيـف راتزينغـر  ,1981يف عـام . يف رومـا هنفـسمن البناء 
 ., أصبح الباباً, كام نعرف مجيعا2005; يف عام »ق األكربِّحقُامل«املسؤول, 
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ية كانـت َاملـسيح, املعارضة ألولئـك الـذين ربطـوا لفـائف البحـر امليـت ب1951يف عام 
د بالضياع بالنـسبة ألولئـك الـذين أرادوا احلفـاظ عـىل َّهدُا هو مَّكان هناك الكثري مم: تتعاظم
ِّالسيد ية وحدان شباط من تلك السنة, كتب عـامل يـسوعي بـارز /يف فرباير. َّيته والهوتَاملسيحَّ
ل العلـامء َبـِ من قًاموقفه كان واضح. ة أكاديمية يسوعيةَّ, وهي جمل»Etudes« يف جملة ًهجوما
ْأق« بأنه َّدُع: اآلخرين ِّالسيد دية ُّا بدا أنه هتديد لتفرَّ ممَقِلُ َّ تقريبـا, تـمقت نفـسهالويف . »َاملسيحَّ ً 

ان كانـت قـد َّ من الكتٌعَطِق.  أثارت قلق العلامء الكاثوليكيني لدرجة أكربُأخرتوجيه رضبة 
ِوج . عندما عثر عليها جريالد النكسرت هاردنغ والبابـا رولنـد دو فـوكس) 1( يف الكهف ْتَدُ
 : ص الكربوينْحَها بالف حتديد تارخيَّ ليتم,ّع إىل الواليات املتحدةَطِ القحدإ إرسال َّتم

 فرتة اإلنتاج من القرن الثاين قبل , سنة200 أو ينقص , بعد امليالد, قد يزيد33النتيجة كانت 
حـصل  −بالتأكيـد  −ّ ذلك يعني بأن اللفائف قـد ;ًإذا. امليالد إىل أوائل القرن الثالث بعد امليالد

َكنيسةعىل التلك كانت البيانات التي . يةَاملسيحإنتاجها يف الفرتة   . أن تتعايش وتتعامل معهاَ
نـاور للـسيطرة ُ, البابا دو فوكس, الذي كان بنفسه ي1951آذار عام /بعد ذلك, يف مارس

ًجداعىل اللفائف, نرش مراجعة سلبية   Revue«سـومر يف جملـة  −  لكلامت وكتاب دوبونـتَّ

biblique«,َّأطروحتـه مقد«: مـهُّ هتكدو فوكس مل يبخـل يف.  هلاًارِّرُ التي هو بنفسه كان حم مـة ُ
ًجداغرية ُبطريقة م  دو َّلكـن.»م واألكثـر مـن اإلبـداعْهناك الكثري من العلـ.  مع محاس فاتن,َّ

 َّ ضـد»براهينـه«أحـد .  يف هـذه املراجعـةًارضة لألخطاء, واقرتف خطأ رئيـسيُفوكس كان ع
 −ه املخطوطـات التي احتـوت هـذ −تلك اجلرار «سومر كان حقيقة أن  − أطروحة دوبونت

ًيعود تارخيها إىل هناية الفرتة اهليلينية, قبل العهـد الرومـاين يف فلـسطني, وفقـا لعلـامء اآلثـار 
  يف هـــذا, كـــام يف العديـــد مـــن املـــزاعم األخـــر, البابـــا . »لني الـــذين رأوهـــاَّؤهُاملـــ

تطاع إحـراز ّلكنه اس. بالرتاجع عن ترصحياته −فيام بعد  − ًاربُ وكان جمًا,دو فوكس كان خاطئ
 .ةإىل معركة رئيس −يف النهاية  −ت َّ التي أد,ر يف املناوشاتِّبكُموقع م

, البابا دو فوكس وجريالد النكسرت هاردنغ بـدءا بالتنقيـب يف خربـة 1951يف أواخر عام 
ِّ وجهت نحومهُأخريف تلك األثناء, رضبة . قمران  ,مالت املعدنية التـي وجـدوهاُ العُّكل: اُ
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ي حتى هناية احلرب اليهوديـة َاملسيح متييزها يعود تارخيها للفرتة بني بداية العهد والتي يمكن
ِة مماثلة لتلك التي وجَّ جر−ً أيضا −وجدوا .  بعد امليالد70عام   فيها اللفائف يف الكهـف ْتَدُ

ّهذه إشارة قوية إىل أن قمـران واللفـائف كـانوا قيـد .  الغرفحدإموضوعة يف أرضية ) 1(
 .يَاملسيحل أثناء العهد االستعام

ِ البدوي ظهر بـصناديق كرتونيـة مل,1952أيلول /بعد ذلك, يف سبتمرب  بـأجزاء مـن ْتَئـُ
ِّع التي تشكَطِد بآالف القَّذلك الكهف زو). 4 (َ الكهفُّوجد البدوي. اللفائف ل مـا يقـارب ُ
ًداج هذه القطع كانت صغرية, وبعضها صغري َّ كلَّولكن. ئة لفيفة خمتلفةثمنم  العثـور ّمل يـتم. َّ

 . هناك عىل لفائف كاملة
ْب األمر مجَّتطل  األمر الـذي , للحصول عىل لفيفة كاملة, وترمجتها,ع العديد من األجزاءَ
صة من العلامء للعمل عىل ِّتخصُة لتشكيل جمموعة مّكان هناك حاجة ماس.  عاملّله أيَّال يتحم

 األمر منح البابا دو فوكس فرصة الستعادة بعـض هذا.  تلك املوادْرشَإعادة جتميع وترمجة ون
 .السيطرة عىل النصوص

 والعمـل , اللفائف»المتالك« تشكيل فريق دويل صغري من سبعة علامء َّ, تم1953يف عام 
أربعـة مـن .  وسـيطرة املدرسـة التوراتيـة,هذا الفريق كان حتت قيادة البابا دو فوكس. عليها
َكهنـة كـانوا − رة لعامل أملـاينِّبكُ بعد املغادرة امل− الفريق َ َ كـاثوليكيني; أحـدهم, املونـسينريَ ْ ِ ْ ْ ُ)1( 

 −ًالحقـا  −باتريك سكيهان, أستاذ يف اجلامعة الكاثوليكيـة األمريكيـة يف واشـنطن, أصـبح 
 عنه القـول َسِبُ اقت, وعضو اللجنة البابوية التوراتية,مدير املدرسة األمريكية للبحث املرشقي

َّقـدسُع يف التـاريخ املَّ عامل يف كتاب العهد القـديم أن يتتبـِّيقي من واجب كلاجلزء احلق« :نإ َ 
ِّالسيد تطوير اجلاهزية إلدراك   . » عندما يأيتَاملسيحَّ

 . للثقافة املوضوعيةًا قويًادِّؤيُ هو مل يكن م;بشكل واضح
ِاللفائف حف ِّ سم;ًالحقا يف متحف فلسطني لآلثار, ْتَظُ س َّكان يـرتأ.  متحف روكفيلرَيُ

 .متحف روكفيلر البابا رولند دو فوكس
                                                           

َلقب يطلق عىل بعض الكهنة ذوي املناصب العالية ك  )1( َ  .ُاملرتجم. األساقفةَُ
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, كـرئيس ًأيـضا. 1955البابا دو فوكس أصبح عـضو اللجنـة البابويـة التوراتيـة يف عـام 
ّيف احلقيقة, منذ زمانه فام بعد, كـل . للمدرسة التوراتية, هو كان يف طليعة علم اآلثار التورايت

 . يف اللجنة البابوية التوراتيةًاعضو −ً أيضا −مدير الحق للمدرسة التوراتية كان 
 Revue« التـي كـان اسـمها , لـصحيفة املدرسـة التوراتيـةًارِّرُالبابـا دو فـوكس كـان حمـ

biblique«) سـة للتحقيـق األكـاديمي واآلثـاري يف األمـور َّكرُ, والتـي كانـت م)د تـورايتْقَن
ِّة جديدة كرَّ عىل جمل−ً أيضا − ْتَنَمْيَالصحيفة ه. التوراتية ت للفـائف البحـر امليـت, اسـمها َسُ

»Revue de Qumran«) إصدار الرتمجة الكاثوليكية اجلديـدة للتـوراة َّوعندما تم). د قمرانْقَن 
. ّر العـامِّحـرُالبابا دو فوكس امل − ًالحقا −, كان »توراة أورشليم«ي كان اسمها ت, وال1956عام 

 وعن , وعن لفائف البحر امليت,)رسائيل القديمةإ( عن تاريخ ًا رئيسًا أدبيً عمال−ً أيضا −أنتج 
ًجدا ًارّؤثُ مًرجال −يف احلقيقة  −البابا دو فوكس كان . تنقيبه يف قمران  . يف هذا احلقلَّ

َمل يـسم:  اختيارهم حافظوا عىل اللفـائف بخـصوصية شـديدةَّالعلامء الذين تم ح ألحـد ُ
:  حـصلتً فـضيحةَّلكن. بالوصول إليها, ًيا أكاديم»ازينُجم« أو ألولئك الذين كانوا ,غريهم

, ً نـرشوا نـصوصهم بـشكل رسيـع نـسبيا− جون أليغرو ّ وبشكل خاص−بينام بعض العلامء 
ة َّهمـُزالت بعـض اللفـائف امل, وماْتَضَأربعون سنة م. آخرون احتاجوا إىل فرتة أطول بكثري

ديـة ُّ بتفرُّ التي تـرضّباملوادّكان هناك شك متزايد أن العلامء الكاثوليك حيتفظون . غري منشورة
ِّالسيد   .َاملسيحَّ

بعـد سـامعه أن . العضو اإلنجليزي يف الفريق, جون أليغرو, كان لديه شـكوكه اخلاصـة
نية إىل َلَن من الفريق الدويل كانوا عىل وشك أن يكتبوا رسالة عيالبابا دو فوكس وأعضاء آخر

آذار /كتب إىل البابا دو فوكس يف مارسصحيفة التايمز يف لندن تدين تفسريه للمخطوطات, 
 : , التحذير التايل1956

َكنيـسةًا إن الَّحقـ: ه نفـسُ حمارضة أعطيها عن اللفائف, يظهـر يل الـسؤال القـديمِّيف كل َ 
َ كـل يشء سينـرشَّد مـن أنُّوهـل بإمكاننـا التأكـ... !?خائفة ُ   ُال أحتـاج إىل أن أضـيف ... !?ّ

َكهنةيع الما هو التأثري الذي سيحدث لتوق َ  .  الرومانيني الثالثة يف أسفل هذه الرسالة املقرتحةَ
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معة ُ ومـضوا بعملهـم يف تـشويه سـ,َن أمهلوا هذا التحذيريلكن البابا دو فوكس واآلخر
ّالسيطرة كانت هـي كـل يشء يف .  بدون عقابّستقلُه يفلت بعمله املما كانوا ليرتكو. أليغرو

 .حقل لفائف البحر امليت
 . لرؤية ذلك»ّبّابن الر«ّر إىل نص َظَّما علينا إال الن. ً حكيامًهم, هذا كان عمالومن منظور

 رشاء قطعـة جديـدة مـن َّ, تـم1958وز عام ّمت/ة من شهر يوليوَّيف عرص أحد األيام احلار
 ).4(من الكهف  −باألصل  − وجاءت ,النصوص; كانت باللغة اآلرامية

ُيوسفاليسوعي أحد اخلرباء احلارضين آنذاك, البابا   أسـتاذ الدراسـات ; فيتـزمري, اآلنُ
ّ ومستشار اللجنة البابوية التوراتية, أخربين بـأهنم ,التوراتية يف اجلامعة الكاثوليكية األمريكية
 مـن 10بحلول الــ: م هذا بشكل صحيحْهَنحتاج لف. ّاستطاعوا قراءة النص يف الصباح التايل

 مـن ًاّكانوا يف الفريق الدويل عرفوا بأهنم يمتلكون جـزء, اخلرباء الذين 1958وز عام ّمت/يوليو
َسيدع«ّنص يشري إىل شخص   سواء هذا الشخص كان ,يزال هناك خالفاماآلن, . »ى ابن اهللاُ

َّة قمران الصدوقية, لكنَانَهَ لكًا أم معارضًا,دّؤيُم ّ ُإن اليشء امل: ّ ال هيما هذّ ابـن « هو لقـب ّهمّ
ْد بأنه استعَعتقُ كان ي;ًسابقا. »اهللا ُ ِّالـسيد للداللـة عـىل  − ّبشكل خاص − َلِمّ  يف عـامل َاملـسيحَّ

ْ أنه قد استخ− اآلن −ة اليهودية, إال أنه يبدو ّالديان  . يف تاريخ يسبق ذلك الوقتَمِدُ
عىل  −قدر اإلمكان  −موا َّالعلامء الكاثوليك صم.  للجدلًا ذلك كان مثري;بشكل طبيعي

ْية; إن إصدار هذا النص سيظَاملسيحبط اللفائف ْبَب رُّجتن ُ لـذلك عملـوا مـا . تهمَّر بالهة أدلِهّ
َّاحتفظوا بالنص لعد: بوسعهم , كـان ذلـك مـن ًأخـريا.  الكـتامنَّوجوده بقي طي. ة سنواتّ

ُيوسفمسؤولية العامل البابا   َّ تـم,1990يف عـام . 1972 يف حمـارضة عـام ُهَرَكـَ ميليك عنـدما ذُ
قامـت  −بـدورها  − والتـي ,»د علم اآلثار التـورايتْقَن«ّلة شعبية اسمها ّترسيب النص إىل جم

يف غيـاب احللـول .  وترمجتـه,ّ من احلصول عـىل الـنصًا عام32 ذلك كان بعد َّولكن. هْرشَبن
ّ األخر, كإتالف النص مثال, كان التالعب بالوقت هو احللةالدائم ً  .  األمثل األخريّ

 إطـالق املجموعـة َّ عنـدما تـم,1991 كهذه انتهت يف عـام  مناورات التأخريُّبالطبع, كل
 −ًيبا قر −الكاملة لصور لفائف البحر امليت عن طريق مكتبة هانتينجتن يف كاليفورنيا, وتبعها 
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   الصور التي كانـت قـد حـصلت عليهـا ْرشَسات األخر حول العامل التي قامت بنّؤسُ املّكل
ون السيطرة عىل لفائف البحر امليت, عـىل ّزالوا يتمنام أولئك الذين.  حلفظها بأمان−ً أيضا −

 عـىل حتويـل − اآلن −ُية عىل املادة اخلام للفـائف, أجـربوا ّالرغم من أهنم فقدوا السيطرة املاد
 حتـى ًاّستمرُيزال مامهذا الكفاح . تركيزهم للمحاولة عىل السيطرة عىل تفسري تلك اللفائف

 .هذا اليوم
ِّالـسيد ديـة ُّ إنكـار تفرَّإنه ليس بالـيشء الـصغري أن يـتم.  للفاتيكانٌّمهُفاألمر م: ئُال ختط َّ

 .َّيته والهوتَاملسيح
ّعت اآلخـرين منـا عـىل َّبارشة عىل هذه الوثائق شجاملغري قبضة الفاتيكان السابقة القوية 

َّالبد كان ًأوال ;ْلكن. م يف مكان آخرْهَالبحث عن الف سـتنتاجات د الـبعض مـن اِّفنُ علينا أن نُ
ًجدادو فوكس اخلاطئة  عىل سبيل املثال, يف نقطة ما أثناء احتكاره للنصوص كان قد أصـبح . َّ

 حيـث كـان األعـضاء ;»غرفـة طعـام«سة رهبانية احتوت عـىل ّ بأن قمران كانت مؤسًامقتنع
ّجرة النساخُ وح,يأكلون ّ كتاب اللفائف − حيث األسنيون ;ُّ هـذا النمـوذج .  كانوا يعملون−ُ

عـىل أيـة حـال, دراسـات أكثـر حداثـة . ّه كل تفسرياته وتنقيباته الالحقـةِّوجُلرهباين كان يا
ِ خطرية حول فكرة أن اللفائف كتًاأطلقت شكوك  مـن − يبـدو.  يف قمران عـىل اإلطـالقْتَبُ

ًجدااملحتمل  ِأهنا جل − َّ ُ ْالقدس من ْتَبّ  .ُ وأخفيت يف الكهوف,ُ
 عن املوقـع, علـامء اآلثـار ًا هنائيًاتقرير −ًأبدا  −ز ِّهُوكس مل جييف احلقيقة, بام أن البابا دو ف

مركـز  −عـىل األرجـح  −, كانـت ً معـزوالًارْيـَاستنتجوا أن قمران أبعد ما تكون عن كوهنا د
عـى أن أقـسام َّيبـدو أن البابـا دو فـوكس اد. ُمزرعة جتارية, ربام كانت تنتج الزيوت العطرية

 , يف احلقيقـة;ْرف, ولكنُ طينية لبعض الغًابة هي ليست إال جدرانِّتصلُعمودية من األرض امل
 .ًارْيَته القائلة بأن قمران كان دَّس فرضيِّؤسُأخطاء كهذه هي التي جعلته ي.  يف تنقيبهاَقِفْخُأ

 , يف األبنيـة الطينيـةًان وخبـريْيَ آثار له خربة يف بالد مـا بـني النهـرَ إىل قمران عاملُأخذت
ّح بأهنـا مل تكـن َّ وضـحك, ورص,إىل جـدار واحـد −فقط  −نظر . ذه اجلدرانوذلك لرؤية ه

يف منتـصف : تهَّأثبت هـذا التقيـيم صـح. بةَّنقُد أرض غري مّ عىل اإلطالق, بل هي جمرًاجدران
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أحد جـدران . , سقطت األمطار يف قمران بغزارة نادرة1991كانون األول عام /شهر ديسمرب
ِالبابا دو فوكس الطينية جر ّيل ليكشف عن قدر طيني جيلس عىل رفَّ بالسَفُ الـذي أخـربين . ِ

 .ًأيضاكان يضحك . رْدِنة للقَّلوُ أطلعني عىل صورة م,هو عامل يف سلطة اآلثار اإلرسائيلية
حجـر الزاويـة لنظريـة البابـا دو  −ًيـا علم −د ِّفنـُأن ن − ًأخـريا − كان بمقـدورنا ;ْولكن
زعمه بـأن : مليته إلعادة بناء تاريخ جممع البحر امليتيف ع −بوضوح  − التي ظهرت ,فوكس

ِّاملوقع دم  كان , خالل اخلربةًاّعى أنه وجد شقَّاد.  وأن حريق تبعه, قبل امليالد31ر بزلزال عام ُ
 ,1992يف عـام . ًن ذلك هو السبب الذي جعل املوقـع مهجـوراإوكام قال . سببه هذا الزلزال

ّوجـدنا بـأن الـشق. ن لتشغيلها إىل قمرانْيَأخذنا أجهزة رادار أرضية وخبري عـاه يف َّ الـذي ادّ
 ًطبقـا ,عـىل األرجـح − هـو ًعى أن سببه كان زلـزاالَّ وأن الرضر الذي اد,زلزاله غري موجود

 . سببه انخساف طبيعي−ح ْسَن يف مثل هذا املاّن جيدان, كالمها خبريْيَللخبري
ْشاف أن لفائف البحر امليت أصهو سياق رحلتنا الستك هّكل من هذا ّما هو أهم  من ْتَرِدُ

الـذي شـهد  هنفـس العامل ,مل حقيقي الذين عاشوا يف عا,ينيَاملسيحجمموعة حقيقية من اليهود 
ِّالسيد ظهور     لـذلك, هـذه الكتابـات تعطينـا بـصرية ًوفقـا. يةَاملسيحة ّالديان وتطوير ,َاملسيحَّ

ّإىل حد معني, تاريخ هذه املجموعـة ومواقفهـا مل يسبق هلا مثيل إىل االعتقادات واملخاوف, و
ية القديمـة التـي َاملـسيحإهنم يكشفون العديد من املواضيع عىل غرار مواضـيع . اجتاه زماهنم

ّتوازي تلك التي عرب عنها يف العهد اجلديد ْلكننـا جيـب أن. ُ ّ ال ننـسى بـأن هنـاك اختالفـات ّ
 . والرشيعة,ة اليهوديةنّالدياية انفصلت عن َاملسيح ألن ;ًأيضاّمتميزة 

 أو تنقـيح ,ّ تعـديلها بأيـة ترمجـةَّ تـمْ, اللفائف هي وثائق أصلية; مل يـسبق أنّمهُمبشكل 
عىل الرغم من هذا, مـن الـصعب . الحق, كام حدث ألغلب وثائقنا األخر من تلك الفرتة

 . املعارص بدون النظر إليها عرب عدسة بنية إيامننا,مهاْهَ وف,االقرتاب من هذه الوثائق
ِّإن املشكلة املركزية يف الثقافة التوراتية هي أن أكثر اخلـرباء يف هـذا احلقـل در ُ ّ وا كعلـامء ُبـّ

ِّمؤر أو ك,دين وأولئك . نادرون −هم  − يف هذا احلقل ملوضوعيونن اوّؤرخُامل. ني توراتينيخُ
 −ب األحيـان يف أغلـ −ن الذين خاطروا يف الدخول يف هذا احلقل وجـدوا أنفـسهم وّؤرخُامل
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ي ِّ ألن مثل هذا النظرة املحايدة يف البيانات تـؤد;ينِّل علامء الدَبِعرضة للهجامت العنيفة من ق
ًجداإىل استنتاجات خمتلفة  −عىل األغلب  − َكنيسة وهي غري مرغوب فيها يف تعاليم ال,َّ َ. 

دين ِّتـشدُعاة املُّ الـد عـىلْنيَشكلتُإهنا تطرح مـ. ية بشكل مبارشةَاملسيح عىل ُر اللفائفِّؤثُت
ز َّالهوت جملس إزنك, الـذي ركـ −ّبدون شك  − أولئك الذين يدعمون ;يَاملسيحهوت َّالل

ِّالسيد عىل أن   .هَّؤلُ وم, وديني, فريدَاملسيحَّ
ِّالسيد ّ بأن العهد اجلديد و بدليل كافُد اللفائفِّزوُ ت;ًأوال  ظهـرا مـن بيئـة هيوديـة َاملسيحَّ
 بل كانـت ,ث فريد يف التاريخَدَية ليست مستندة عىل حَاملسيحّذا يكشف بأن ه. ية أقدمَمسيح
َ الـذي يعتقـ,»ابـن اهللا«هنا كان تستعمل تعبري إ حتى , من حركة موجودةًاجزء د بأنـه مل يكـن ُ

 .يةَاملسيحزة للديانة ّ هو عالمة ممي; وبالتايل,ة اليهوديةّالديان يف − ًسبقاُ م− معروف
د باملفتـاح الـذي يكـشف ّزوُإهنـا تـ. ك يف الوحدة الالهوتية لألناجيـلِّشكُتًثانيا, اللفائف 

ِّالسيد  شقيق −التضارب الالهويت العميق بني يعقوب  ْالقدس وزعيم جالية َاملسيحَّ  − اليسوعية ُ
ُبولسو ِّالسيد  َفَرَ, الذي ما عُ هذا التضارب يكشف عن انـشقاق عميـق ومتنـاقض يف . َاملسيحَّ

ًخصوصاد, العهد اجلدي ُ  َّحيـث تـم; ً كام هو موجود يف كتابات بولني مـثال,ق بالرشيعةّ فيام يتعلُ
 .ك فيهُّمسَّد يف التُّشدَّ التعبري عن التُّر من الرشيعة, بينام يف رسالة يعقوب, يتمُّحرَّالتعبري عن الت
 يف إعادة د اللفائف بيانات إضافية للخالفات التي استكشفناها طوال طريقناِّزوُكنتيجة, ت

ِّالسيد النظر يف الهوت   .َاملسيحَّ
حتـى : رات لوجهـة نظـر بديلـةِّربُدنـا بمـِّزوُاللفائف هي التي ت −فقط  − ت ليس;ْولكن
ِّالـسيد هل .  إقراره يف اجتامع إزنكَّ الذي تم,م الالهوتْعَفق يف دُخت − ذاهتا ِّدَبح −األناجيل  َّ
ًحقا − َاملسيح يف اعـرتاف جـدير . هـو اهللا? يبـدو أن األمـر لـيس كـذلكعـاء بأنـه ِّم ادَّقد − َّ

ُيوسفباملالحظة,   .»عاء كهذاِّم ادِّقدُ مل ت−ً أيضا −األناجيل «: ً فيتزمري جيزم قائالُ
ًجداة َّيِّ مادة جدُّدَعُذلك ي  − والهـوت −دية ُّية هناك اعتقاد بتفرَاملسيحة ّالديانيف صميم : َّ

ِّالسيد  َثبـت بأنـكُعـاء, ولفـائف البحـر امليـت تِّم هـذا االدِّقـدُاجيـل ال ت األنَّلكـن. َاملسيحَّ ّ   
ية, التـي مل تكـن متتلـك مفهـوم َاملسيحة اليهودية ّالديانية عن َاملسيحة ّالديانل ْصَال تستطيع ف
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َاملسيح املنتظر ُ َّقدسُ املَ    الفاتيكـان مل يكـن لديـه اختيـار آخـر − ّعـىل األقـل −هلذه األسباب . َ
ْ اللفائف املتحيزة خمإال إبقاء َ ّمل يكن لدهيا اختيار آخر إال اسـتغالل كـل . ة ألطول فرتة ممكنةَّيِفّ

واألبعد من ذلك, الفاتيكان مل يكـن لـدهيا . ية عن جالية اللفائفَاملسيحة ّالديانفرصة إلبعاد 
اختيار آخر إال حماولة السيطرة عىل تفسري هذه النصوص عنـدما ظهـرت إىل النـور; اجلانـب 

ًجدا ًاامَّالسلبي املحتمل كان هد َّ. 
 كام أوضح بورتون ماك أستاذ العهد اجلديـد يف مدرسـة كلريمونـت − املشكلة األساسية

ِّالسيد ّ أن حركة − لعلم الالهوت يف كاليفورنيا ل َبـِ الـسيطرة عليهـا مـن قَّ األصلية تمَاملسيحَّ
ِّالسيد م أساطري ْعل َكنيـسةة للَّتقرسُذلك أنتج حالـة غـري مـ. َاملسيحَّ ة ّالديانـأسـطورة « ألن ;َ

ّ تطلب من أتباعهـا االعتقـاد بأهنـا كانـت ; وبالتايلًا, حقيقيًاعي بأهنا كانت تارخيَّية تدَاملسيح
 العثور عىل تفسريات بديلة هلذا املـزيج بـني التـاريخ َّ تمْإن: ًح اخلطر قائالِّوضُهو ي. »حقيقية
ًجـداية يف مـشكلة عميقـة َاملـسيحاجيـل سـتكون األن«م األسـاطري, عنـدها ْوعل ين ِّ والـد,»َّ

 ألن األناجيـل هـي ;رهـاَظَي سيكون بحاجة إىل القيام بتعديالت صارمة لوجهـات نَاملسيح
ِّالـسيد أسطورة «: دهْقَماك رصيح يف ن. »ي األسطوريَاملسيحالعامل «سة ّؤسُم  ْتَقـَلَ خَاملـسيحَّ

ِّالسيد  مصادفته يف تعاليم َّ شئ تمِّ أكثر بكثري من أيًا رائعًا خياليًاعامل  . »َاملسيحَّ
ِّالسيد تعاليم  ِّالسيد  هيودية; أسطورة َاملسيحَّ  . ليست كذلكَاملسيحَّ

ِّالسيد ّ أن هناك فجوة واسعة بني − اآلن − ًاجيب أن يكون واضح ِّالسيد  التارخيي وَاملسيحَّ َّ
ِّالسيد ت ن لالهووامة الصارمُ احلُّرصُي. ينيِّ الدَاملسيح ُ بأهنام يَاملسيحَّ  ها,الشخصية نفـسالن ّشكّ
ِّمـؤر َّ أيَّلكن ّبـأهنام  −بـسهولة  −رة يمكنـه أن يكتـشف ّ ينظـر بأمانـة يف املعلومـات املتـوفخُ

عـىل  −منـذ فـرتة طويلـة  −ربة ُكيف كانت الفاتيكان جمـ −ًمثال  −رأينا . تان خمتلفتانّشخصي
د يـصبح أصـعب ِّتـشدُ احلفـاظ عـىل هـذا املوقـف املَّلكن. اورةنُمب و,عيةْمَف بطريقة قُّرصَّالت

ّد أنـه يف مرحلـة مـا ّيبدو من املؤكـ.  يرشحُّدَّ اإلجهاد ظاهر, والس,فأصعب مع مرور الوقت
ًجداًسيصبح الضغط كبريا  اته اخلاطئـة, ّي إىل اهنيار البناء بالكامل حتت ثقل فرضـيّا سيؤدَّ, ممَّ

 .دةَّتعمُم املْهَوكذبه الصارخ, وإساءة الف
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, خطـوة يمن املفيد مالحظة أن تفاصـيل جاليـة لفـائف البحـر امليـت يمكنهـا أن جتـار
ْالقدسية القديمة يف َاملسيح َبخطوة, اجلالية ِ بزعامة يعقوب كام وصُ  ذلك يف كتـاب أعـامل َفُ

 ويمكنهـا أن ,مـةسيحية قديَ مَ لفائف البحر امليت وثائقُّدَعُ ت− ِّدَإىل هذا احل −لذلك . لُسُّالر
 الـذي نـام ,م األساطري الـشاملْر للتأثري عىل علَظَّتساعدنا يف احلصول عىل بعض وجهات الن

 . ّلُ من الكًا صغريًاجزء −فقط  −ّ القصة التي نكتشفها هبذه الطريقة هي َّلكن. بمرور الوقت
ِّالسي مع رحيل هّبأن −ببعض الثقة  −عىل الرغم من هذا, يمكننا أن نقول  , التـزم َاملـسيحد َّ

. م الـصارم للقـانون اليهـوديْعَّ والد, وهو معارضة الرومان,وتُلْيَّيعقوب باملثل األعىل للز
ُبولسكان  ية لغـري َاملـسيحة ّالديانـ َقَلـَ وخ, مـن الرسـالةًاجـزء −بعد ذلك  − هو الذي محل ُ
ُبولس. َّ وبمنطقة اليهودية,ة اليهوديةّالديانب −فقط  −ّيعقوب اهتم . اليهود ّ بكل خواصـ− ُ  − هّ
 . السيطرةَدَقَ يبدو أنه ف;ْلكن. ًداْعُق أكثر بُفُق إىل أَّحد

 ! توريطه فيها منذ فرتة طويلة?َّ من العقيدة التي تمَاملسيحهل يمكننا إنقاذ 
ِّالسيد ّ بأن ُيف هذا الكتاب, اقرتحت  بعـد حـصوله عـىل بعـض املـساعدة مـن − َاملـسيحَّ

  . بْلَّ نجـا مـن الـص−  مـن احلـاكم الرومـاين بـيالطس البنطـيئ وبتـواط,بنيَّقرُأصدقائه امل
ًجداناورة حريصة ودقيقة ُب كانت مْلَّ عملية الص;ّبال شك ُيوسفعندما . َّ  مـن الرامـا ذهـب ُ

ِّالسيد يطلب جسم  َّر بأن اخلطَّ بيالطس فكن, يبدو أَاملسيحَّ ِّالسيد  وأن ,ة مل تنجحّ يف  − َاملسيحَّ
ُمـرقس اإلشارة يف إنجيل َّقد مات, كام تم −احلقيقة  ْ  »ptoma«, باسـتعامله للكلمـة اليونانيـة َ

ِّالسيد للداللة عىل جسم ) »ّجثة«التي تعني (  .َاملسيحَّ
ِّالسيد  ّ يبدو بأنه كـان بحاجـة عاجلـة للمعاجلـة الط;ْ, لكنْ مل يمتَاملسيحَّ ل مـن ِزْنـُأ. ةّيـّبّ
َّيوحنا إلنجيل ًطبقا حلول الليل, ود, عنّثم.  يف قرب فارغَعِضُ وو,الصليب َ ْ ُيوسف, ُ  من الرامـا ُ

ِّالسيد  اعتبار أن َّ, عندما تمُوكام اقرتحت. ةّيّبّونيقوديموس جاءا باجلرعات الط  خـارج َاملسيحَّ
هـذه هـي .  إىل األمان, إىل مكان يمكنـه أن يتعـاىف فيـهً بعيدا,نطاق اخلطر, أخرجوه من القرب

ِّالسيد  إخراج −احلادثة   التـي , تـصويرها يف اللوحـة املنقوشـةَّ التي تم− احلي من قربه َاملسيحَّ
َكنيسةب يف ْلَّمن الص) 14(د املرحلة ِّسُجت ُرين لو شاتو قرية َ ُ. 
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سـاطري التـي  عـىل الـرغم مـن األ−ّ ال نستطيع أن نعرف, لكنه ! بعد ذلك?َثَدَوماذا ح
ِخل  .لقد ذهب إىل مكان ما. ض من عىل وجه األرِ مل خيتف− عنه ْتَقُ

 يف هـذه احلالـة, ,ّلـسوء احلـظ. ّ أية دراسة للتاريخ هي حماولة تفسري احلقائقّإحد مهام
لـيس لـدينا . دْقـَّض للنُّعـرَّك به دون التُّمسَّ ال يشء يمكن الت;ّليس هناك حقائق, عىل األقل

ِّالسيد نصوص عن  ْ تث, نقـوش عائليـة أو,فُحُت رومانيـة, وال صـَّال, وال سـجَاملسيحَّ  ُتِبـُ
  : ّ الـدكتور دوغـالس وليـام غيـست بارتليـتّ القـسُهَرَكـَ ما لدينا هـو تـرصيح ذُّكل. ذلك

ِّالسيد أن « ه كـان نتيجـة مـساعدة مـن ءّ وبـأن بقـا,» بعـد املـيالد45 يف عـام ًاّ كان حيَاملسيحَّ
ُالزيلوت« ْ  . »دينِّتشدُ املَّ

 ,ن ألفريد لييل, الذي ترجم الوثيقة األصـليةّالقس بارتليت سمع ذلك من ناصحه, كانو
َّعد. ح هبذه احلقيقةَّورص رغم ذلـك, . أن املعلومات كانت دقيقة −بشكل واضح  − بارتليت َ

رها يف أواخـر َّ وكان يتذك, أو أكثر, سنةنينحن نتعامل مع املخطوطة التي قرأها لييل قبل أربع
ل ءتـسان بـأن ٌّمعنا حق.  بعد ذلك, أو أكثر, سنةّر القصة بعد مخسنيِّكرُبارتليت كان ي. حياته

 .رُّذكَّة ذلك التَّعن مقدار دق
ْذك ُالزيلوت«ر ِ ْ  ْأن.  ضمن الوثيقـة ذاهتـاًا يبدو بأنه رأي أكثر من كونه موجود»دينِّتشدُ املَّ

ُ هو أن تصدر ح»فُّطرَّدة التّتشدُم«ّتدعو أية جمموعة  ذلك  أصدر ْنَ قيمة, يف هذه احلالة, مَمْكُ
ِّالسيد  −  كام رأينا−  عالوة عىل ذلك. ربام?م? هل هو كانون لييلْكُاحل َّ ربـام − َاملـسيحَّ  كـان −ُ

ُالزيلوتل َبِ من قًامكروه ْ لذلك هذا .  معارضتهم إىل الرضائب الرومانيةَمْعَ دَضَفَ رْ بعد أن,َّ
 .جمرد رأي −عىل األرجح  − هو : و كام أقرتح,مهْعَالترصيح من الصعب د

ِّالسيد  بعد امليالد, عندما قيل بأن 45ّم هو تاريخ هُم ما هو ;ْلكن . ًاّيزال حيـام كان َاملسيحَّ
ر, حتـى ُّذكَّ بعد امليالد سـهل التـ45:  ألن التاريخ ال يمكن إعادة تأويله;هذه معلومات ثمينة

 .  حوهلا التلفيقَّبعد العديد من السنوات, وإنه حلقيقة تبقى صادقة مهام التف
   ,ّبـال شـك − الـذي يمكننـي أن أقبـل فيـه ,هذا هو اجلزء الوحيد مـن رسـالة بارتليـت

 .بأن الرأي الشخيص مل خيتلط فيه باحلقيقة −أو خالف 
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ِّالسيد وماذا عن   45 للعيش? أين كـان يف عـام َبَهَ بعد ذلك? إىل أين يمكن أنه ذَاملسيحَّ
ًحقا −قة? هل هو بعد امليالد, وهو التاريخ الذي ورد يف هذه الوثي  ً ومسؤوال,كان يف روما − َّ

 ت سوتونيوس?َّال كام ورد يف سج,عن االضطرابات الالحقة بني اجلالية اليهودية هناك
 بإمكـاين القيـام بـذلك , بالتأكيـد;ْ ما يمكنني عمله هو التخمني, ولكنُّيف هذه النقطة كل

كان هناك مكـان وحيـد كـان  −ًا َّحق −يبدو أنه . ضمن حدود ما هو معروف يف تلك األوقات
ِّالسيد  َّا الـدَّ كان يمتلك حقْإن. العودة إىل مرص:  سيذهب إليهَاملسيحَّ ِّم الـرسْعً    مـن الرومـان ّيِّ

 ًاَّ اليشء األسهل الذي كان بإمكانه القيام به هو أن يـسافر رس; عندها−ًام ُّ ألكثر األسباب هتك−
  أن يـصحب معـه زوجتـه,  −بالنـسبة لـه  −ومن الطبيعي . بحر من هناكُ وي,إىل ميناء القيرصية

ِالتي اقرت َّمريم املجدليـةكانت  −ربام  − بأهنا َحُ ْ َِ َ َ    −د ّؤكـُبـشكل م − التـي اختفـت عـن األنظـار َ
 .لُسُّر هلا عىل اإلطالق يف أعامل الرْكِ ذُّنه ليس هناك أيإ ْ إذ;بْلَّبعد بضعة أيام من الص

ِّالسيد  ذهب −َّبام ُ ر− إىل أين يف مرص ;ْلكن  ? َاملسيحَّ
ّيبدو من غري املحتمل بأنه ذهب إىل اإلسكندرية, التي كان يسيطر عليها آل فيلو واجلنرال 

ِالروماين اليهودي تيربيوس ألكساندر ْ َّمل يتوق. َ َاملسيح املنتظرع منهم الرتحيب بُ ُ ًا َّ اليهـودي, أيـَ
ُالزيلـوترغم من أن العديد مـن باإلضافة, بال. ته وغموضهّكانت درجة روحاني ْ  املتعـاطفني َّ

ِعاشوا يف اإلسكندرية, عدة آالف منهم ذب ُ ِل تيربيـوس ألكـساندر عنـدما بـدَبـِوا من قُحّ ْ وا ؤَ
ْ بعد امليالد, عند بداية ما أصبح يع66بثورة مفتوحة عام   الرومـان يف َّرة ضدِّدمُف باحلرب املَرُ

ْالزين مع وتعاطفُامل. َّاليهودية َّالبد ُلوتَّ ِّالـسيد  أهنم الحظوا وعارضوا نجاة ُ ال, ربـام . َاملـسيحَّ
 .د شاسع من اإلسكندريةْعُكان من احلكمة له ولعائلته البقاء عىل ب

ِّالسيد باإلضافة إىل الصعوبات يف الوقت الذي وصل فيه   كـان ;م إىل مـرصَيْرَ ومـَاملسيحَّ
 يف املراكـز اليهوديـة الكبـرية ّ وبال شـك,يف اإلسكندريةر املتزايد بني اليونانيني واليهود ُّوتَّالت

َ إثارهتـا مـن قبـَّمتـتهـذه األمـاكن .  يف اجلنـوب»إدفـو«األخر مثل   ,ل احلـاكم الرومـاينِ
يف  هـمّكل عنـدما اليهـود , بعـد املـيالد38آب مـن عـام /وانفجرت يف أحـد أيـام أغـسطس

ْاإلسكندرية أخ .  الكثري منهم حياهتمَدَقَ ورسقتهم; ف,هامجتهمُم ْتَّ ومت,ة من بيوهتمّوا بالقوُجِرُ
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ا َهـَبَتَ كانت صحيحة إعادة التأريخ التي كْ إن;ب, هذاْلَّ من الصْنيَبعد سنت −فقط  −كان ذلك 
 .  بعد امليالد36 يف عيد الفصح عام َثَدَنه حإب الذي كام قال ْلَّهيو سكونفيلد عن الص

ِّالسيد ّشعوري الشخيص بأن     , يف معبـد أونيـاسًم وجدا املأو األكثر أمانـاَيْرَوم َاملسيحَّ
ُ وألنه يبدو أن الصدوقيني مل يكونوا مًا, ألنه يبدو بأنه كان باطني;أو قربه ّ فني يف اإلحساس ِّتطرّ
ِأولئك الذين التزموا هبذا املعبد أمه. السيايس ْ  نيل األرسـتقراطيَبـِ ومـن ق,ل فيلـوَبـِوا مـن قُلُ

ُالزيلوتن مع ون املتعاطفوسكندرانياإلسكندرانيني; اإل ْ  وبمعبـد ,َّون باليهوديـةُّ كانوا سيهتمَّ
ُالزيلوت ; من االهتامم بمعبد أونياس, وبالطبعً بدال,أورشليم ْ َ يف اليهودية كـانوا قـد أَّ َمهَّ وا ُلـْ

َمهَ وأ,منافسة هذا املعبد  .ًططهم السياسية الدنيوية متاماُوا عدم التزامه بخُلْ
 التقاليـد ْرشَفـرتة كافيـة لنـ.  لفرتة من الوقت,ّعىل األقلًا;  آمنًاأنه كان مكان − ًإذا −يبدو 
ِّالسيد رتبطة بُالباطنية امل َّمريم املجدلية وَاملسيحَّ ْ َِ َ َ  .رها يف التقاليد الشفهيةْهَ ولش,َ

ِّالسيد ّربام استمر  رس ربـام عـاد إىل احللقـات التـي د.  بالتعليم بشكل هادئ هناكَاملسيحَّ
ُبولسية الالَاملسيحربام هذا هو السبب يف ظهور اجلامعات . ًأصالفيها   يف القـرن , يف مرص)1(يةُ

 حيملـون بقايـا واهل كـان. ًحليفا للحركة الغنوسطية والتي كان العديد منها ,الثاين بعد امليالد
ِّالسيد تعليامت  لنـصوص التـي عـىل ا −ب َثـَعـن ك −لقي نظـرة ُ? أسئلة كهذه جتعلنا نَاملسيحَّ

ِ ورف,خرجت من مرص َكنيسة من الْتَضُ ُبولسرة بالتعاليم الّتأثُ املَ    ألنـه يف هـذه النـصوص ;يةُ
َيسم −عىل األغلب  − ِّللسيد الصوت احلقيقي األصيل ُعُ  .َاملسيح َّ

َّ, بعد احلرب يف اليهودية, وبعد إغالق معبد أونيـاس اليهـودي, إىل ء يشّوبعد اهنيار كل
َّالبد? َاملسيحِّيد َّالسأين ذهب  ِّالسيد  َّ وأنُ  وعائلته غادروا قبـل فـرتة طويلـة مـن هـذا َاملسيحَّ

ِّالـسيد ّ, بعد انغاميس يف التخمني املحض, أظن أنه من املحتمل أن ُأخرمرة . الوقت  َاملـسيحَّ
يف هـذه املرحلـة كـان مـن .  بعد امليالد38وعائلته بقوا حتى االضطرابات التي حصلت عام 

د شاسـع مـن مـرص ْعـُ يسافروا إىل مكان آمـن عـىل بْغادروا, أنُواضح أنه من احلكمة أن يال
 . فيه اجلالية اليهودية من الكراهية اليونانيةىَمُيف مكان ما حت. َّواليهودية

                                                           
ُالتي ال تنتمي إىل تعاليم بولس الرسول  )1(  .ُاملرتجم. ُ
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ان اليهـود َّكُّ الـسَّ يف فرنسا, ربـام ضـم»أود«ة هنر َّ يف قمناربون, ميناء جتاري روماين رئيس
 ووادي رون, تلـك , وليـون,كانت منطقة رومانية, وعـىل خـالف مرسـيليا. نطقةاألقدم يف امل

ية, دليـل عـىل أن جهـود البعثـات التبـشريية َمـسيحصبح ُاملنطقة احتاجت إىل وقت طويـل لتـ
ُبولسية الَاملسيح ِ املكان الذي وج−ً أيضا −هو . رة هناكِّؤثُ أو غري م,عة كانت غائبةّتنوُية املُ  فيه َدُ
 عـىل وجـود شـعب هيـودي ُّا يـدلَّلوثائقي األقدم عن وجود جالية هيودية يف فرنسا, ممالدليل ا

َربْخـَ يف املنطقـة التـي أْنيَت الرئيـسْنيَناربون ومرسـيليا كانتـا املـدينت. نشيط هناك ت األسـاطري َ
َّمريم املجدليةالالحقة عن وصول  ْ َِ َ َ  . إليها من الرشق األوسط يف زورقَ

ّأن هذه اجلالية اليهودية يف جنوب فرنـسا كانـت مـصدر  −بشكل أكرب  −يبدو من املعقول 
ِّالسيد  والتي تذكر وجود ,الوثيقة التي رآها كانون لييل    كـانون لـييل.  بعد املـيالد45 عام َاملسيحَّ

يف أيـدي املجموعـة الغنوسـطية الفرنـسية  −ة َّمـر −ّ اعتقد بأن املخطوطة كانـت −  كام ذكرنا−
 . بأن مصدر الوثيقة هو من جنوب فرنسا−ً أيضا −هذا التخمني يقرتح . ثاراجلنوبية, الكا

َّ أن النص قد تمْ أي?م األنسابْق بأحد أشكال علَّهل كان األمر يتعل  االحتفاظ بـه بعنايـة ّ
ِ والتي عر,داودر من ساللة َّحدت بأهنا تْتَعَّل أعضاء العوائل التي ادَبِمن ق  بأهنا كانت تقطـن َفُ
الـة اليهـودي والكاتـب الـشهري بنيـامني مـن َّحَّون حتى أواخر العصور الوسـطى? الريف نارب

َ التي كانـت حتكـ, عن جاليتها اليهوديةَبَتَكَ و,1166تيوديال زار ناربون حوايل عام  ل َبـِم مـن قُ
 .» كام هو منصوص يف شجرة عائلتهداودسليل من آل «

َّ ربام −من الناحية األخر, هل نحن   مـع ترمجـة فرنـسية مـن القـرون الوسـطى  نتعامل−ُ
ْالقدسلوثيقة أصلية أقدم? ربام وثيقة من   ويعود تارخيها للقرن األول بعد املـيالد? كـام , نفسهاُ

ًجداسنر, هذا حمتمل   . العثور عىل وثائق كهذهَّ ألنه تم;َّ
 − ًامدائـ −من العـصور القديمـة الـرشق أوسـطية, كـان هنـاك  −ًغالبا  −يف العامل الغريب 

 −ًدائـام  −كـان هنـاك . دهاْقـَ عَّ صفقات ليـتم;ًمة, ودائامِّ اكتشافات جديدة قي;ًإشاعات, ودائام
 عـىل ًال خطـرِّشكُث عن وجـود بعـض الوثـائق التـي تـَّ تتحد, وإشاعات متداولة,تلميحات

ِّالسيد  ُّالفاتيكان, وثائق متس َد, ويقرتَّدُ بأسلوب غري حمَاملسيحَّ دليـل « ما مـن ًاوعح بأهنا كانت نُ
 .بهاُّ بتعقُت, واهتممتَّلكن اإلشاعات استمر. ًمتاماال أحد يعرف التفاصيل . »حاسم
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َّقـدسُ املمّالـد« كتـاب ْرشَ سنوات مـن نـكان ذلك بعد ثامين َالكـأس املقدسـة, َ َّ ُ  عنـدما »َ
  وإىل مالـك, أن أصل إىل مصدر اإلشاعات− يف احلقل نيملا بمساعدة بعض الع− ُاستطعت
 . التي كانت موضوع اإلشاعات,الوثائق

كـان رجـل أعـامل . يف مدينة أوروبية كبـرية −ّلعدة سنوات  − عاش ًا إرسائيليًكان رجال
ِّحف القديمة ذات الرمزيـة الدُّه احلقيقي كان للتَّبُ حَّ, لكنًاغني  ّينيـة, والتـي مجعهـا بـدون أيّ

ية تبحث عن طريقة للحصول عىل اتصال  البرشُّكل«: ح يل طريقة تفكريهَّوض. اعتبار لسعرها
 .» للوصول إىل اهللاّ الرمزية ملساعدتنا يف القفزيمكننا أن نستخدم. مبارش مع اهللا
ًجدا ًاّثقفُ مًكان رجال ًجـدا ًا, ذكيّ بشكل تامًاّتكلفُ, مَّ  ;فقـط. سْدَ واحلـ,, وشـديد احليلـةَّ

م َّ وقد,ب يب يف بيتهَّرح. حف القديمةُّتق بالَّ حياول أن هيزمه يف صفقة تتعلْنَالرجل الشجاع م
التـي كـان و , إىل املنضدة املنخفضة أمـاميُ أجلس عىل األريكة, نظرتُوبينام كنت. يل القهوة

 ً كـامالًاكان نموذج: حتتها كان هناك لوحة خزفية رمادية كبرية. افَّفَّسطحها من الزجاج الش
ِ مج,لطقوس املعبد الكنعاين َقدسةُاألحجار امل.  يف آن واحدْتَعُ َّ ِ وضَ َقدسـةُ يف األماكن املْتَعُ َّ َ ,

ِّوالعديد من الشخصيات اخلزفيـة الـصغرية صـو ّكـل . ي العبـادة الطقوسـيةّ وهـي تـؤدْتَرُ
ّ بأنه عمـل ُ وأدركت, يف هذاُقتَّحد. ي وظيفة خمتلفة من الطقوسّشخصية كانت فريدة, تؤد

ًجدافريد  ْ حيث يمكن للمرء أن خي;َّ َربُ  , مل يـرُ بقدر ما عرفـت;ْلكن.  الطقوسُّيف كانت تتم كَ
 . عىل أية حال, ليس بشكل رسمي;هذه القطعة −عىل اإلطالق  − عامل ّأي

َّالبيت ملئ باخلزائن التي تم تـوي عـىل ّ ألهنـا حت;م بدرجة احلـرارة والرطوبـةُّحكَّ فيها التُ
أخـذين يف .  متحف يف العـاملّ أي من النوع الذي يتمنى أن يمتلكها;العديد من القطع الفريدة

. نة قبل أن نعود للجلوس عىل األرائكَّعيُي عىل عدد من الكنوز املِنَعَلْطَ وأ,جولة ضمن املنزل
 . من تارخيهًاربين بعضُلنا املزيد من القهوة, وبدأ خيزوجته هناك جلبت 
ني كانـدو كـان السمـسار بـ.  لكاندو, تاجر لفـائف البحـر امليـتًا كان صديق;يف املايض

واإلرسائيليــني, وكــان قــد اشــرتك يف مــسألة لفيفــة املعبــد, التــي أفــسدت عالقــة كانــدو 
صديقي ذهـب بقطعـة منهـا إىل يايغـل يـادين, . كاندو كان حياول بيع اللفيفة. باإلرسائيليني
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م عندما اندلعت حرب األيـام َّاملفاوضات كانت تتقد.  سعر كانّالذي أخربه بأنه يشرتهيا بأي
, ذهب 1967حزيران /ات اإلرسائيلية يف يونيوَّل القوَبِة الغربية من قَّفّة; بعد احتالل الضَّتِّالس

ْ ليستويل بنفسه عىل اللفيفة التي عرف بأهنا أخ;يادين إىل بيت كاندو يف بيت حلم ُ  يف مكان ْتَيِفّ
ِ عندما اعتق,ما هناك  . ة مخسة أيامَّ كاندو لالستجواب ملدَلُ

ْحم −ًأخريا  − ْتَدِجُاللفيفة و  .ب إتالف أطرافهاَّا سبَّة يف املدخنة, ممَّوُشَ
ّ, لكنه أخـرب نيكاندو الذي غضب من هذه املعاملة, رفض التعامل مع املزيد من اإلرسائيلي

ّ وبأنه نقلها كلها إىل دمشق, واألجزاء,ّصديقي بأنه كان يمتلك جمموعة كبرية من اللفائف ّ . 
 والتـي وجـد فيهـا , جمهولة إىل علامء اآلثارُأخر هناك كهوف  بأنه يوجد−ً أيضا −قال 
. قةَّزُ ويبيعها بأجزاء مم,ع النصوصِّقطُمن املؤسف, البدوي كان ي.  من اللفائفَ املزيدُّالبدوي

استلم قطعة  −خالل السنة املاضية  −ّصديقي أخربين بأنه . هبذه الطريقة يصبح سعرها أفضل
 − من توراتية ً بدال,د بأهنا طائفيةَّدُ بشكل حمْتَفِصُ و− لفيفة أكرب  منًان سنتيمرتوطوهلا عرش

ِ دوالر; وكامل اللفيفة عر500.00 سعر القطعة كان َّلكن .  سـعرها بعـرشة ماليـني دوالرَضُ
 . للتفاوضً السعر كان قابال;بالطبع

 مـن − ً أيـضا−ا َهُ قد سمعتُ كنت,ّرو يل قصة حول يايغل يادين −بعد ذلك  −صديقي 
 ;بالتأكيد. ب يادين يف مسعدة, وجد هناك العديد من أجزاء نصوصَّعندما نق. ُأخرمصادر 

ة َّ حيث وضعها يف صناديق إيـداع يف عـد;ُ األخر أخذت إىل لندنَّقام برتمجة عدد منها, لكن
 . فةَّزيُ حتت أسامء م,بنوك

 −بالتأكيد  − عرف بأن يادين ,ّ بأنه باع ليادين قطعة كبرية من لفيفة−ً أيضا −قال صديقي 
 . ليحفظها;أخذها إىل لندن
ت عـن البنـوك التـي أودع فيهـا َّال ومل يرتك أيـة سـج,1984, يادين مات عام ّلسوء احلظ

 . لها هباَّ أو عن األسامء التي سج,الصناديق
 . ستكون هذه النصوص مفقودة من الثقافة, وتكتشفها,َ إىل أن تفتح البنوك الصناديق;لذا

ِّالسيد ف ُحُ صَ موضوعُ طرح ذلك الشخص;بعد ذلك  .!َاملسيحَّ
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 ورصخـت ,ا يف اهلـواءْهيَ, رفعـت يـدًقريباعند ذلك, زوجته أصبحت يف حالة هستريية ت
   ;غتهـا, لـذاُفهـم لأأنا ال أسـتطيع أن .  إىل خارج الغرفةْ بينام اندفعت, وبغضب,بصوت عال

ًجـدا ًاّمل أعرف ما كانت تقوله, ولكنه كـان واضـح   ّ بأهنـا مل تكـن ترغـب بمناقـشة موضـوع َّ
 . فُحُّهذه الص

َربْخَأ َالقصة ِينَ  يف ًايف مسرية بحثه عـن القطـع األثريـة, اشـرت بيتـ, 1960يف أوائل عام . ّ
ْالقدساملدينة القديمة يف  ُّا يف تنقيب الطبقة الـسَمُدُمىض ق. ُ فلية للقبـو, حفـر يف املنطقـة التـي ً

 . ي القديمَاملسيحة ضواحي املعبد يف العهد منطق −مرة  −كانت 
ً حتمالن نـصا,ديُ من ورق الربْنيَ, وجد وثيقت1961يف عام  , سـوية مـع عـدد مـن ً آراميـاّ

 .ً بعد امليالد تقريبا34د تاريخ االكتشافات إىل عام ِّدُاألشياء التي سمحت له بأن حي
ِ كتْنيَتـَّ آراميْنيَدي كانت رسـالتُتلك النصوص من ورق الرب ا إىل املحكمـة اليهوديـة, َتـَبُ

 َمـسيح« ْ أي− »bani meshiha«ح بأن الكاتب كان يدعو نفـسه َّصديقي وض. ّالسنهد ريم
 .»بني إرسائيل
ِأنا ذه ًحقـا أسمع هذا ُهل كنت. ُتْلُ إىل مـا كـان يقولـه  −بـاهتامم شـديد  − ُ? اسـتمعتَّ
 :واصل التوضيح. صديقي

ّقها عليه الـسنهد  هتمة أطلَّدافع عن نفسه ضدُ, كان ي»ئيل بني إرساَمسيح«هذه الشخصية, 
 إيقافه للـدفاع عـن نفـسه َّ وكان قد تم,»ابن اهللا«ُّ كان من الواضح أنه اهتم بأنه يدعو نفسه ;ريم
َاملسيح املنتظرح َّيف الرسالة األوىل, وض. همةُّ هذه التَّضد ُ  بـل أن ,»اهللا«ّ بأن ما كان يعنيه ليس أنه َ

ي بـشكل ّبنّ كـان ابـن اهللا بـالت,ابن اهللا, بـل بـاألحرًيا  مل يكن جسدْ أي; كانت فيه»روح اهللا«
 .»ابن اهللا« −ً أيضا − فهو »الروح«تلئ بـُل بأنه ممْثِ شخص يشعر باملَّوأضاف أن كل. روحي

ِّالـسيد م املعروف بِّعلُامل −كام نعلم  − الذي جيب أن يكون َاملسيح, ُأخربكلمة    ,َاملـسيحَّ
َّمقدسـيف هذه الرسـائل بأنـه مل يكـن  −بشكل واضح  −ح ّرصُي َ    أو مهـام كانـت الظـروف, ًا,ُ

يمكننا أن نكون واثقني بأن هذا هو اليشء الذي ال ترغب .  شخص آخرِّهو ليس أكثر من أي
 .الفاتيكان بإعالنه
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ِ أستمع إىل هذه القصة صعُبينام كنت ُ ِن الفضول وصـ بالتشابه مع حادثة تثري الكثري مُتْقّ  ْتَفُ
َّيوحنايف إنجيل  َ ْ ِّالـسيد  َمْجـَ وهـم يعتزمـون ر»اليهـود«يف عبارة قصرية, تـصف ): 33−35: 10 (ُ َّ
ِّالـسيد أجـاب . »ً إهلـاَ نفـسكَ وجعلـت, إال إنـسانَفام أنت... «: موه قائلنيَّاهت.  لتجديفهَاملسيح َّ
أنـتم آهلـة? : ما جاء يف رشيعتكم أن اهللا قالأ«: 82ًقتبسا من املزمور ُهيم بشكل هادئ مّ حتدَاملسيح

ــإذا كــان الــذين تكلمــوا بــوحي مــن اهللا يــدعوهم اهللا آهلــة, عــىل حــ َف    قــول الــرشيعة التــي ّدَّ
ل َبـِ مـن قَاملـسيحبلغ عن بعض فتات ذلك التحقيـق مـع ُهل هذا اإلنجيل ي. »…ال ينقضها أحد

 !ّالسنهد ريم?
 , اآلثار يايغل يادينْيَدي, أظهرها لعاملُ من ورق الربْنيَ الرسالتْنيَبعد أن اكتشف صديقي هات

 .ةَّهمُ وم,ّدا بأن هذه الرسائل كانت أصيلةَّكالمها أك.  فيها وسأهلم عن رأهيام,وهنامن أفيجاد
 احتامل كبري أن أحد أعضاء املدرسـة − ًأيضا, أخربوا بعض العلامء الكاثوليكيني ّلسوء احلظ

َّيوحنا إىل البابا  اخلرب وصلَّ ألن−ة البابوية التوراتية ستشاري اللجنُالتوراتية, م َ ْ . ّ الثالث والعرشينُ
 .البابا استجاب بالطلب من اخلرباء اإلرسائيليني بإتالف هذه الوثائق

ِصديقي رفض القيام بذلك, لكنه أقن ُ ِ بأن يقسَعّ  َّوتم.  وعرشين سنة ال ينرشها قبل مخسْ بأنَمُ
 . القيام بذلك

ة طويلة, لكـن ّعرشين قد انتهت منذ مدال فيه كانت السنوات اخلمس وُهُ الذي قابلتيف الوقت
َرشَيزال يرفض نماصديقي  ّ ألنه شعر بأن حتريرها سوف لن يؤد; تلك النصوصْ مشاكل إىل ي إال ّ

 .ةَّاميَّعاداة السُلهب مُ وي,)إرسائيل(بني الفاتيكان و
 ! ملاذا انزعجت زوجته− اآلن −م َّأتفه
ِّالسيد  َفُحُ ألن أر بنفيس صًستميتاُ مُل طبيعي, كنتبشك  ًادِّ أن أكون متأكـُأردت. َاملسيحَّ
ِبأهنا وج ًحقا ْتَدُ  َّلكـن. »هـاُنعـم, هـي موجـودة, لقـد رأيت« عـىل قـول ًا أن أكون قادرُ, وأردتَّ

ُصديقي رفض; قال بأنه مل يكن م لك العديد من ّلكنه كان يمت. العي عليها يف ذلك الوقتّطأ الَّهيّ
الشهور القليلة الالحقة, سـافرتً التي أثارت اهتاممي كثريا,الكنوز األخر ولذلك, عىل مد ,ُ 

ُثم يف أحد األيام, متاما عنـدما وصـلت. ًراَّؤخُر إىل ما اشرتاه مَظَّ وللن, للدردشة,اتَّة مرَّإليه عد ً ّ ,
 .خرج من الباب يضع معطفه
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 .»ديك وقت?, هل ل اآلن,تعال معي«: قال يل
 . الوقتّ لدي كل,أوه, بالطبع

ًجدا حيث أخذين إىل خزانة كبرية ;ذهبنا إىل جزء آخر من املدينة  تكفي للـدخول إليهـا, ,َّ
 إىل ُهُتبعتـ.  والرطوبـة, تكييـف للحـرارة−  كباقي اخلـزائن التـي يمتلكهـا− ًوكان فيها أيضا

ّكل منهـا . يهام الزجاجّ ويغط,ْنيَرتَّؤطُ م,ديُ من ورق الربْنيَي عىل وثيقتِنَعَلْطَهناك أ. الداخل
تلـك كانـت .  هبـامُأمـسكت.  وبعـرض تـسع بوصـات,كان بطول حوايل ثامنية عرش بوصـة

ُالسيدا َهَثَعَ, الرسائل التي بَاملسيحف ُحُص ِّ كانـت بـني . هي موجـودة. ّ إىل السنهد ريمَاملسيح َّ
 .بتلك اللحظة −ًاما مت −ع َّ أمتتُ بينام كنت,انتابني الصمت. َّيَيد

 ّقبل كل −ى َّ أمتنُ عندما كنت,ً تلك اللحظات األكثر إحباطاحدإ −ً أيضا −ّلكنها كانت 
ّأعـرف بـأن ذلـك أشـبه .  عىل قراءة اللغات القديمة, كبعض اخلـرباءًا أكون قادرْبأن −يشء 

 يكـن مـن املؤسـف أنـه مل. حـهْتَ دون احلـصول عـىل مفتـاح لف,باحلصول عىل صندوق كنـز
 .  يشءّبمقدوري عمل أي

ِعىل الرغم من خربيت التجريبية لسنوات عديـدة باملخطوطـات, إال أننـي قهـ    بأمهيـة ُتْرُ
 . َّيَ أمحله بني يدُما كنت
ُ عندما فكرت,ً مذعورا ومربوط اللسانُكنت بها هـذه ّسبُ التي قد ت, بالتغيريات يف تارخيناّ
 . نيَلَ حتريرها بشكل عُّ عندما يتم,الرسائل
َثم أعدهت. , هي كانت يف مكان آمنّ عىل األقل;ْلكن  . وذهبنا لتناول الغداء,ا إليه, فابتسمُ

ُ ألنني كنت; تناولناه يف ذلك اليومَّليس لدي أية فكرة عام بنتائج  − ّبشكل تام −ًستغرقا ُ مُ
 . ِّوَّ للتُهُما رأيت

 والـرصاخ , يف الـشارع الوقوفُأردت. فُحُّ شخص بموضوع الصُّ أن يعرف كلُأردت
 !ُهُ ومحلت,ُهُ موجود, لقد رأيت»الدليل احلاسم« َّ العابرين أنِّإىل كل

 جهد لتمرير تلك الرسـائل إىل عـامل خبـري للتـدقيق ِّ عىل بذل كلُمتَّ صم;يف ذلك اليوم
 .ذلك الشخص −ًمتاما  − أعرف ُوالرتمجة, وكنت
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 ًوغالس بارتليت عن خمطوطة حتتوي دلـيالّ الدكتور دّ عندما أخربنا القسُّ أشكُكام كنت
ِّالسيد  َّ عىل أنًاقطعي  .  بعد امليالد45 يف عام ًاّيزال حيام كان َاملسيحَّ

 من ً بدال,سيأيت بشكل دنيوي − تأكيد ّبكل −ّبأن هذا الدليل  −ة طويلة ّملد − ّ أشكُكنت
 . وثائق توراتية

ًجداإن ما جيعل هذه الوثائق مقبولة وموثوقة   كام يف الـشهادة , هو طبيعة احلقيقية املحضةَّ
 . مة أمام املحكمةُ هتّالبسيطة لرجل يدافع عن نفسه ضد

ة َّ فـإن األدلـ» التـارخييَاملـسيح« −ًمتامـا  −ا نريد أن نفهـم َّ كنْ قبل ذلك, إنُحتَّكام رص
 . وبصائرنا األعظم,موجودة وسط وثائق دنيوية كهذه, والتي منها سنحصل عىل أفكارنا

َّيف الكثري من احلاالت, أرشيفات العامل احلالية من غري املحتمل أهنا مس ; وثائق أصـلية ْتُ
 ويف جمموعـات األرشـيفات العظيمـة ,ة الـضخمةَّ بعد أميال يف املكتبات العامـًتوجد أمياال
ن الكبـرية ُدُ ويف العديـد مـن املـ, وبرلني, وباريس, ولندن, والقاهرة, يف استنبول,للفاتيكان
بانتظـام  −اكتشافات الوثائق املجهولة أو املفقودة منذ زمن طويل هـي موجـودة . األخر− 
 .  تلك املجموعاتِّبني كل

 ضمن املكتبـات ;ّتشفة, وبشكل خاصكُتزال غري ما م−ّلربام  −أجزاء أو نصوص أطول 
لقـرون الوسـطى رة مـن اّبكـُ ألن العديد من العلامء املـسلمني يف الفـرتة امل;ة اإلسالميةَّالعام

 .  واقتبسوا أجزاء كبرية منها يف مقاالت,درسوا النصوص السابقة
 باللغـة −عالوة عىل ذلك, العديد من هذه النصوص جاءت من عمـل أسـبق يف سـوريا 

ِّالسيد اآلرامية, لغة  ّية النسطوريةَاملسيح ربام من اجلاليات − َاملسيحَّ ْ , مـن األديـرة ًالحقا, و)1(َ
مـأو  −يف أغلب األحيان  −ل ِّشكُت −ً فصاعدا ,ذ القرن اخلامس بعد امليالدمن −التي كانت 

 .  ومأو ملخطوطاهتم, عىل قيد احلياةنييني اليهود الباقَاملسيحجليوب 

                                                           
ّنسطوري  )1( ْ  اإلهليـة ْنيَ والـذي ذهـب إىل أن الطبيعتـ,431ً هرطقة عـام َّدُ الذي ع,ذو عالقة بمذهب نسطوريوس: َ

 .ُاملرتجم. َ يف يسوع املسيحْنيَنفصلتُتا مَّوالبرشية ظل
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بعـض  −يف احلقيقـة  −أنـه  −وبـاحتامل كبـري  −ذ بعـني االعتبـار َؤخـُلذلك, جيـب أن ي
ِّالـسيد قة بحياة ّتعلُالنصوص امل  العثـور عليهـا ضـمن بعـض ُّالقـديم سـيتم هزمانـو َاملـسيحَّ

 .ة يف إحد تلك املجموعاتَلَهمُاملخطوطات امل
ع ْفَّني, القـادرين عـىل الـدِّوبعد ذلك, بالطبع, وكام الحظنا, هنـاك هـواة اجلمـع اخلاصـ

ا مـن َهـُبْلَ جُّعىل االختيار األمثل لألشياء التي يـتم −يف أغلب األحيان  − واحلصول ,ديْقَّالن
 أو يف اخلراب املوجـود حتـت ,رف اخلفيةُ اكتشافها يف الغُّ أو التي يتم,ة القديمةّاملكتبات العام
 . أعامق الرمال

 .ُأخراكتشافات  −ًحتام  −كام نحن سنر, سيكون هناك 
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الـسامء . َّمحلالنـور يف دراسـتي كـان عـىل وشـك أن يـض.  يف املـساءًارِّبكُكان الوقت م
 . ق الليل الدامسُفُ للتاليش عرب أُّاإلنجليزية كانت تستعد

 جاءت ;بعد ذلك. ا يف ذهولَّ كالنا كن;ْث هبدوء, لكنَّ أنا واألستاذ آيسنامن نتحدُجلست
كالنـا انتابنـا الـصمت يف . بعمله املـزعج −فجأة  −جهاز الفاكس عندي بدأ : حلظة االنتظار
 . شك أن نراها عىل وّانتظار ما كن
ة الغريبـة املحتملـة يف تلـك أرهق عـن املفاجـُربك ومُتساؤل م −بشكل رسيع  −انتابني 

 سـنة اعمرها ألفـوالتي  ,ّزء من نص إحد لفائف البحر امليتُع وصول جَّا نتوقَّكن. اللحظة
 . كان الفاكس يصلنا حلظة بلحظة;واآلن. من فندق يف سويرسا
, ً صرب من اآللـة, نظـر إليهـا رسيعـاديسنامن سحبها بنفااألوىل ظهرت, آعندما الصفحة 

كانـت . ّ بأنه ال يوجد ما هو مثري للحـامسً فوراُفهمت.  رماها بازدراء يف حضني;وبعد ذلك
َّ ربام −ّنسخة من نص من لفيفة توراة هيودية   يشء جيد امتالكـه, − سنة ْيَئت عمرها مئة أو م−ُ

 من إحد لفائف البحر ًازءُليست ج − بالتأكيد ,ً أيضا− وهي ,لكنها قد تكون نادرة بصعوبة
ْ املالكنيَّا أنَنْيَلِ إىل كًاكان واضح. امليت ْ املسلمنيَ َ ِ ّ هلذا النص مل يكن عندمها أدنـى فكـرة عـىل ُ

َّضـامن احلـصول عـىل الـنص الـذي كنـ. ةَّنا بشدألقد تفاج. ْنيَ اختالف بني االثنتِّوجود أي ا ّ
َّالبدّلكنه كان . ان مغامرة فاشلةنتمنى احلصول عليه ك  علينا أن نتابع تلك املغـامرة عـىل أيـة ُ

وفرص كهذه حتـدث . ّهمُ بام أنه ال يمكن للمرء أن يعرف متى يظهر اليشء الصحيح امل,حال
ُّ أقل توقي يف احلاالت التي ه−  بعد ذلك بقليلُ كام اكتشفت− يف أغلب األحيان  .ًعاّ
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 كـان , أنا وزوجتي يف وليمة غداء يف بيت صديق أمريكيُكنتأثناء فصل الربيع الالحق 
ِوج. )1(َيعيش عىل جزيرة يف البحر األبيض املتوسط ميورقه  عـدد مـن الـضيوف اآلخـرين, َدُ

 . قبل ذلكْنيَتَّة أو مرَّ معه مرُ فيهم رجل أعامل اجتمعتْنَبم
. ُلقد تفاجأت. » امليت عن لفائف البحرَ كتابكُقرأت «: بعد أن انحنى باجتاهي,قال فجأة

, والقراءة عن لفائف البحر امليـت مل )ًتقريبا( يعمل ضمن حدود القانون , كرجل أعاملُهُعرفت
 الـدول اخلليجيـة العربيـة مـع حـدإعـاش يف .  اهتامماتهحدإعىل أهنا  −بالنسبة يل  − ُتبد

فيه مـن تلـك السلـسلة يف املكان الذي كان . ة ثرواتَّ, عدَدَقَفَس, وَّزوجته األخرية, وقد أس
ًهامُذلك الوقت مل يكن م  . أن أحزره −بالنسبة يل  − َّ

 .»!أعرف أين يوجد املزيد من لفائف أكثر«
 ,ّهـتمُغـري م −ًنوعـا مـا  − ُزلـتام وأنا ,ُهُ, هكذا سألت»!?املزيد من لفائف البحر امليت«
 .  كهذاٌّ يصدر منه حديث شاذْع بأنّتوقُوغري م

 وكأنه صوت صادر من شخص ,ًوأضاف بأسلوب بدا بريئا. » الكويتنعم, يف«: أجاب
 .»هل هي تساوي الكثري?«: آخر

َّ وبعد أن شد, وأنا أحافظ عىل مظهري الالمبايل,ُ, أجبت»نعم« : ُ تابعـت, انتبـاهي فجـأةُ
دة للجالية اليهودية ّحدُ تلك املْ أي−فإن اللفائف الطائفية . إن هي كانت من النوع الصحيح«
 تلـك ًوأيضا.  هي لفائف ثمينة− أو مواقفهم نحو املعبد ,ل رشائعهمِّفصُ والتي ت,اَهْتَنَّتي دوال

َالتي تدع ّإن . ت األصلية ألحـداث أقـسام مـن النـصوص التوراتيـةَّال, السج»peshers«ى ُ
ًالنصوص التوراتية القياسية هي األقل ثمنا ّ«. 

ْمل جيب : ًقـال أخـريا.  ألـتقط أنفـايسُتقد بأنني كنتأع. ُانتظرت.  يشء لدقيقة كاملةّ بأيُ
:  وأضـاف,ّ ثم ذكر اسم دولـة خليجيـة»... ث مع صديق يل يف االستخبارات ُّحدَّحتتاج للت«
ًجداصاالت جيدة ّلديه ات«  .»ًم معه أوالَّ دعني أتكل;ْلكن. َّ

ّحسنا, أرسل يل التفاصيل عندما تكون مستعد«:  بشكل باردُقلت  . »ًاً
                                                           

 .ُاملرتجم. سبانياأق أكرب جزء البليار; رش  )1(
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 ;ْولكـن.  إىل بيتي يف إنجلـرتاُ عدت; يشء, لذاَّيام القليلة التالية مل أسمع أيعىل مد األ
َاتصل بس«:  يقولًا فاكسُاستلمت −بعد ذلك  −ًيبا قر  يف ;ْولكـن. ً وأعطاين أرقاما خمتلفة,»عدَّ

ّ بـأن ُالحظـت. »هو ال يريـد أن تـصل اللفـائف إىل اإلرسائيليـني«:  حتديدَدَرَهناية الفاكس و
 .ل, كالعادةَّاسة احلديثة تتدخالسي

. عائه بالوصول إىل بعض اللفـائفِّ وأنا يف ريبة من اد,ُهَ ألستجوب; عىل الفورًا سعدُخابرت
 الـذي كـان مـصدر اللفـائف ,عائلته كانت تعرف كاندو, تاجر اآلثار يف بيت حلم: ًاكان مندفع
 . فائف األخرع العديد بأنه كان يمتلك العديد من اللَّ والذي توق,األصلية
ي أحـد َة موجودة يف الكويـت, لكنهـا بـني يـدَّيِنْعَاللفائف امل«: ًسبقاُ مُهُر سعد ما سمعتَّكر

 .»أفراد العائلة
 وأنا حريص عـىل أن ال نقـع يف ُ سألت»ف جيد هلا?ْصَ باإلمكان أن حتصل يل عىل وهل«

سـعد وعـدين . التـوراةالتشويش الذي عهدناه أنا وآيسنامن يف وقت سـابق يف مـسألة لفيفـة 
 .ًباالتصال يب الحقا

ُبعد أسبوع أو أكثر اتـصل يب ومعـه املعلومـات التـي طلبت ن اكـان هنـاك لفيفتـ: ا منـهَهـّ
ًجدا ًاسِّتحمُ مُكنت. ا عىل جلد رقيقَتَبِتُهام كْيَ كلَّن, ولكناخمتلفت بـدا ذلـك وكأنـه يشء :  اآلنَّ
 . ًاَمُدُن من امليض قَّ قبل أن أمتك,ايف صغري آخر بحاجة إىل دليل إضُعىل أية حال, كنت. حقيقي

 لكي نبـدأ باملفاوضـات ;ْ بإمكاين أن أزيد ثمن رشاء هذه النصوص, ولكن;سعد«: ُقلت
  .  وقيمتهـا, ومـا هـو مقـدار أمهيتهـا, نـوع مـن اللفـائف هـيّعىل السعر, أحتاج ملعرفـة أي

َ باإلمكان أن ترسل يل صورة لقهل  .» لفيفة?ِّوجود عىل كلّم صغري من النص املْسُ
 الـذي أبـداه هنفـس قبل إهناء املخابرة عاد إىل القلق ;ْ يتصل يب ثانية, ولكنْ بأنوعد سعد

 . ال تصل هذه اللفائف إىل اإلرسائيلينيْطلب مني بأن أعده بأن. فيام مىض
ُ بأن هذا الوعد هو مُأجبت نني ال أمتلك أية فكـرة مـاذا سـيحدث هلـا بعـد إ ْ إذ;ستحيلّ

ُالبيع, ولكني أخربت ُ بأن األموال التي كنتُهّ بـدا أن .  آمل بتأمينها هـي مـن مـصدر أمريكـيّ
 . عن هذا اجلوابًيا كان راضًاسعد
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سـيكون يف  −ًمبدئيا  −ّ بتجهيز األموال عىل الفور, عىل افرتاض أن السعر املطلوب ُبدأت
 اتـصل يب جمموعـة ,ة سـنواتّعدصادفة, قبل حوايل ُ باملَثَدَكام ح.  مليون دوالر2−1ما بني 

ّمن اخلرباء املاليني األمـريكيني, وأوضـحوا يل بـأهنم يرغبـون يف االسـتثامر يف املخطوطـات 
ُ وطلبوا مني بأن أعلمهم إذا حصلت, من األسهم والبضائعًالقديمة بدال ّ عـىل أي مـن هـذه ُ

ًخصوصااملواد, و ُ ًجدا ًا بأن يكون مفيدبام أن مصدر التمويل هذا وعد.  لفائف البحر امليتُ  يف َّ
َأن العلامء سيسم:  حتت رشط واحدُاملستقبل, وافقت ح هلم بالوصول إىل مثـل هـذه الوثـائق ُ

  إذا التـزم املـستثمرون هبـذا الـرشط, يمكـن .  كانت العملية مضمونةْ إن, والرتمجة,للدراسة
 طمـأنوين ; هلـم, لـذلك بالنسبةًهذا بدا معقوال.  حقوق النرشِّأن حيتفظوا بكل −بعد ذلك  −

 .سيكون الوضع كذلك −يف احلقيقة  −ّبأنه 
 عنـدما , بـالعودة إلـيهمُوعـدت. , ذلك أثار اهـتاممهمُعتَّ املستثمرين, وكام توقُخابرت

ُثم انتظرت. ما نوعها −ًمتاما  −د ِّ وعندما أستطيع أن أؤك,أشاهد صور اللفائف  لريسل ًا سعدّ
ل ُّربـام مـا أخافـه هـو تـدخ.  يشء ثانيةّنتظر; مل أسمع منه أي أُزلتاممن املحزن, . يل الصور

 .د الذي ستنتهي إليه اللفائفَّؤكُستثمرين جمهولني بالنسبة له, وعدم ضامن املكان املُم
ّيف النهاية, ورغم ذلك, ومهام كان الوضع السيايس, نعرف بأن مثـل هـذه اللفـائف هـي 

ل, ويف َّ املال سيتنق;يف النهاية.  وآخرين,ئلته وعا,موجودة يف الكويت كاستثامرات لد سعد
عـىل جـودة الـربح  −فقـط  − ألن جودة االسـتثامر تعتمـد ; ستصل إىل أيدي العلامء,النهاية
 .  البيعَّ مىض جيل كامل قبل أن يتمْ الذي يمكن احلصول عليه, حتى وإن,املحتمل

اية خبرية هلذه اللفـائف فإهنـا ّاجلانب السلبي إلجراء العمل هبذه الطريقة هو أنه بدون عن
ّال يـسع املـرء إال أن يتمنـى حتـى مـن رجـل . ئِّل بشكل سيَّ وتتحل,فَتلُقد ت −يف النهاية  −

ّ وأن يتخـذ اخلطـوات الالزمـة حلاميـة ,األعامل األكثر حداثة بأن يضع ذلك يف عني االعتبـار
 .استثامره

َمن الواضح أن هات ُ من العديد من اللفائف التـي عـرف ًازءج −فقط  − كانتا ْنيَ اللفيفتْنيّ
َّقـدسُموضع الكتـاب امل«ماجني بروسكي, املدير السابق لـ. »هناك«بوجودها  ْالقـدس يف »َ ُ; 
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هـا العلـامء بعـد,  مل يرُأخـرّ, أخربين بأن لفـائف  معروضة حيث كانت لفائف البحر امليت
 لفـائف البحـر امليـت التـي  معه عـن إحـدُمتَّ اهتاممه عندما تكلُأثرت. موجودة بالتأكيد

ِعر  ;بعـد ذلـك.  عىل رئيس مركز وكالة املخـابرات املركزيـة يف دمـشق مـايلز كوبالنـدْتَضُ
   عـىل معلومـات مـن هـذا النـوع, َإن حـصلت«: قـال. بروسكي بدء بعـرض تـسوية رديئـة

  : ًعـاغتـه متابُ ويبحـث عـن لفـظ دقيـق بل, بدأ بالتلعثم;, وبعد ذلك»...  بـَأنا سأبادهلا معك
 .» ببيانات إضافية عن لفائف مفقودةَأنا سأبادلك«

ًجداإشاعات قوية حديثة   بـالظهور عـىل الـسطح ْبـدأت −عـادة  − من مصادر موثوقـة َّ
النصوص قادمة من منطقـة نجـع .  معروضة للبيعُأخرأة َّبُبخصوص نصوص غنوسطية خم

 −ًا َّحقـ − كانـت ْإن. 1945ام  العثور عىل النصوص الغنوسطية األصـلية عـَّ تمُ حيث;ّمحادي
 جمهولـة ًاة ألن تكـون نـصوصَّ هناك فرصة تام;ً إذاها, نفسقادمة من املكتبة الرهبانية القديمة

 للعلـامء, وسـتكون ًا نفيـسًا, هـي سـتكون كنـزُأخـربكلمة . بالنسبة لنا يف الوقت احلارض
  ع َّأتطلـ. ل مـن األكـاديمينيل جيل جديد كامـَبِ استكشافها من قُّتي سيتم للبيانات الًامصدر

 .للكشف عن هذه النصوص −بحامس كبري  −
 ,بطـة للمـسؤولنيُ هـي حمُّاذَّوق الشُّصحيح أن الطريقة الغامضة التي يعمل فيها هذا الس

 الطريقـة الوحيـدة −  وألسـباب خمتلفـة−  ألهنـا;ّوالعلامء, رغم أهنم كلهم ملتزمون بقيودها
ُادة التي تن من الدخول إىل املُّمكَّللت  .ضمنه −بشكل هادئ  −ع َّوزّ

مـن الـصعب احلـصول عـىل . ّيِّبـشكل رصـني, بـل رس −ًعمومـا  −الصفقات جتـري 
 أو عدم اإلمكانية, وحول السعر, وحـول مـا إذا كانـت ,املعلومات امللموسة حول اإلمكانية

 ُّ يتمْصية, ما إناالتفاقيات الشخ. ّكل يشء حيصل بشكل شفهي.  أم ال, تناقلهاَّاألشياء قد تم
َالدخول فيها, ال تنق  . ً أبداُضُ

رغـم أنـه . ًوفقـا للنـزوات ;ًيبا, تقرً ولكنها حتدث قليال,ذات قيمة عالية هاّكلالصفقات 
ِتكمـن بـني اجلـامعني ه نفـسح, وبالقـدر ْبِّة للرَّرة احلادْظَّار النَّجُّكلية تكمن بني التَّخلف الش ِ

 .  منهم ليس بأمحقًاّ أيَّال أنإ: ة للقيمةَّرة احلادْظَّالن
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ر ّأنـه عنـدما يتـوف: كون باحلقيقة الوحيدة يف هـذا الـسوقَّيتمس همّكلن وأولئك املشارك
 .م مسامهتها إىل تراث العامل الثقايفَّقدُ وست,املال, ستظهر اآلثار يف النهاية

 ,صَصَ القـمـنًيا  نـسبًا كبـريًا عـددُوق, سمعتُّيف العديد من سنوات ارتباطي هبذه الس
 . صَصَ عندهم تلك القْ بعض الرجال الذين بدأتُوقابلت
قـت باملدينـة اليهوديـة القديمـة خيـرب يف بـالد َّ فـضويل تعلْص التي أثارتَصَ القحدإ

 .  عن املدينةًالعرب, تبعد حوايل تسعني ميال
 ;ْ ولكنع بجدران وقالع دفاعية قوية,َّيف عهد حممد, كانت مركز جتارة غنية, وكانت تتمت

 . يها يف النهاية واستوىل عل,, هامجها حممدَّعندما جيشها قاتل ضد
ِ, أغلب اليهود طربعد موت حممد  .وا, والكثري ذهبوا للعيش يف أرحياُدُ
افـة َّجر.  يف املنطقـةًا, احلكومة العربية السعودية كانت تشيد طريقـ1980يف وقت ما عام 

 باإلضافة إىل ,لعامل ثري −ة َّمر − كان يعود ًاتكشفت النقاب عن بعض األطالل, وأظهرت بي
ِمكتبته الشخصية, التي مل  مـن بينهـا. ة مئات منهاَّ عد−ب املخطوطة ُتُ باملخطوطات والكْتَئُ

ْ كام أخ−  عـىل ًا ورومان, والـبعض منهـا مل يكـن موجـود,فني يونانينيّؤلُ كان ما هو مل− ُتِربُ
 .  شكل آخرّاإلطالق بأي

ت التارخييـة اليهوديـة َّال األكثر أمهية كانـت خمطوطـة لطبعـة قديمـة للـسج القطعةَّلكن
ّمؤرخلل  .  جوزيفسُ

ّمؤرخّكل النسخ احلالية املوجودة لدينا لل  , جوزيفس يعود تارخيها إىل العصور الوسـطىُ
  حذفه?َّ يعلم ما الذي تمْنَ وم,يةَمسيحة َلَخْدُها فيها عبارات مّوكل

ًسبق عمرها التالعب السيايس الذي واجهناه مـسبقا, باإلضـافة ب املخطوطة يُتُهذه الك
ْأخ. ّيمكننا أن نفرتض بأهنا أصلية. ّثقف هيوديُإىل أهنا كانت يف حوزة م ْربُ ّ بأهنا حتتوي عىل  ُتِ

 مـن الواضـح أهنـم املجموعـة − »الرجـال الـصاحلني«ّكل اإلشارات األصلية للصدوقيني, 
ِ الذين أز−امليت التي أنتجت لفائف البحر  هانفس ْ ذكُّ كلَلْيُ ّر هلم من بني كل الطبعـات التـي ِ

ّمؤرخبقيت موجودة لل  . جوزيفسُ
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ِ اليهوديـة التـي وجـّبالرغم من أن أكثر املواد ْ يف البلـدان اإلسـالمية أتْتَدُ  بـسبب ْتَفـِلُ
جتمعات, ّع أي دليل يقرتح بالوجود اليهودي املايض يف هذه املْمَ والرغبة لق,السياسة احلديثة

ــه  ــإال أن ــودةام ــواد موج ــض امل ــ,تزال بع ْ وتع ــشكل رسُضَرُ ــع ب ــت. ّيّ للبي ــك ُقابل    مال
. هنم حتـى اآلن, ربـام للـربح املـستقبيلّزُيزال خيام.  حقائبَّهذه النصوص, التي مألت ست

 . يراها لتصنيفهاًا أو أن أجعل عامل, مطالبي بأن أراهاّ, رفض كلّلسوء احلظ
 وجود هـذه النـصوص ُذكرت. مشكلة حقيقية −ة َّمر −بت يل َّهذه سبيف احلقيقة, رغبتي 

َّ أعرفه, ثم عرُلعامل كنت ُ عـىل أمـل أهنـام سـي, عىل بعضهامْنيَ الرجلُفتّ  وربـام ,ًماُّحرزان تقـدّ
َسيسم األسـبوع . هاْرشَ نـ;َّ ومـن ثـم,للعامل بالوصول إىل املجموعة لدراستها −فيام بعد  −ح ُ
ي درس تـ العامل ورئـيس اجلامعـة ال−ّ حول ما كان خيطط له ءّاري أي يش وبدون إخب−التايل 

سة أكاديميـة لالحتفـاظ ّؤسـُ وعرضا عليه بناء مركز بماليني الدوالرات وم,فيها زارا عمييل
ِنق −يف احلقيقة  − هي ْ إن,هبذه النصوص  . إىل اجلامعةْتَلُ

ًجداعمييل اتصل يب يف وقت الحق من ذلك اليوم, يف غضب شديد  َ, إلخباري بأنه طَّ  َدَرّ
 ُتْبـِوقُع. م معـيَّ يف هذا املوقف ثانية, فهو لـن يـتكلُهُ وضعتْ وبأنني إن,األكاديميني من بيته

 ألن العامل اتـصل بعمـييل مـن وراء ظهـري ;بشكل مناسب, باإلضافة إىل خيبة أميل الطبيعية
 . ً كثرياألكنني مل أتفاج. بتلك الطريقة

َّالبديف احلقيقة, كان   ُّيـستحق −بالتأكيد  − ذلك كان −  من منظور العامل− ّ أن أعرتف بأنُ
 . املحاولة

 .نْزَتزال يف اخلام املخطوطات ,ت, وبقدر ما أعرفأخفق مع ذلك, اجلهود ;يف النهاية
 !?عْمَواة اجلُار وهَّجُّ بني العلامء والتُّ هذه ستستمر» احلبلِّجر«إىل متى لعبة 
 .ال أحد يعرف

ّ يوجد صف واسع من االكتشافات التي أمتنى بأن تصبح سهلة الوصـول ;ل واضحبشك ّ
ئـة التـي حتفظهـم يف اخلفـاء هـي واسـعة النطـاق ِّدهُ الظـروف املَّ, لكـنًقريباإىل عامل العلامء 

 ., املسألة القانونيةّبشكل خاص. دةَّعقُوم
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ة َّعقـدت قمـ)  والثقافـة مة األمم املتحدة للعلوم والرتبيـةّمنظ(, اليونسكو 1970يف عام 
.  لكي تـضمن حفـظ تـراث الـبالد الثقـايف;رشعية لآلثارالغري ق إيقاف التجارة ُرُي طِّلتحر

 آثـار منهوبـة َّ أن الـدول األعـضاء يف اليونـسكو يعيـدون للـوطن أيًاالنتيجة كانت اقرتاحـ
ًية كـان ضـعيفا عنـدما , تأثري هذه االتفاقّلسوء احلظ. ُأخر اكتشافها يف بلدان ُّرة يتمَّصدُوم

 .  أو أهنا احتاجت إىل العديد من السنوات لتنفيذها, توقيعهاْا رفضتَّمإالعديد من الدول 
ّ, وهو معهـد قـانوين دويل مقـره يف )1(»يوندرويت«ق بالـَّ, مؤمتر أورويب يتعل1995يف عام 

 , اليونـسكو الـسابقة عقده لتطـوير اتفاقيـةَّص بتنسيق القوانني بني البلدان, تمِّتخصُ م,روما
عـىل عـودة املـواد الثقافيـة  −د َّبـشكل حمـد −زت هذه االتفاقية َّرك. 1970التي حصلت عام 

   , أو الكنـائس,يف حني تعاملت االتفاقية السابقة مع األشياء املرسوقة مـن املتـاحف. املنهوبة
ّ أعلنت بأن كل املواد الثقافي,1995سات األخر, اتفاقية عام ّأو املؤس ة التي يمتلكها شخص ّ

ِ أو هن,ميْسـَ بشكل قانوين ورًأصال التنقيب عليها َّ سواء تم−بشكل غري قانوين   فهـي − ْتَبـُ
َتع َّالبد رشاء هذه املواد بشكل بريء, فَّ تمْحتى إن.  مرسوقةُّدُ اشـرتط .  أن تعود إىل بلد املنشأُ

ِّ فإنه يعـوض ألي− ًيئا إن كان بر−ّ بأن املشرتي ;القانون ما هو أكثر من ذلك َّ .  خـسارة ماليـةُ
 البلدان األفقـر يف موقـع ضـعف, وكنتيجـة, َعَضَهذا التخويل لتعويض املشرتيني األبرياء و

 .ًأيضا يف تصديق هذا القانون ْة دول أعضاء أخفقتَّعد
ِّمة هذه القوانني, سواء صدّقدُم َّ أم ال, جعلت مج,ْتَقُ  ون يفُّاع هذه املواد اخلطـرة يـستمرُ

 . إخفائها وكتامهنا لدرجة أكرب بكثري
 دليـل تـارخيي للوجـود ِّى إزالة كـلَّبلدان الرشق أوسطية تتمن, بعض ًكام الحظنا مسبقا
ُأية آثار ت. اليهودي يف بالدهم ْة يفَّد مثل هذه األدلِّزوّ ِّض بأهنا كانت قد حطَرتُ  َّ عنـدما تـمْتَمُ

َ أكثرها مل يتل;بشكل طبيعي. العثور عليها  هتريبها للخارج يف احلقائب ُّ من ذلك يتمً وبدال,ْفُ
  . نييعهــا إىل اجلــامعْيَ بُّ يــتم;َّ ومــن ثــم, التــي تبــدو رشعيــة, أو بالــصادرات,بلوماســيةّالد

                                                           
)1(  »Unidroit« ;»International Institute for the Unification of Private Law« : املعهد الدويل لتوحيد القـانون

 .ُاملرتجم. ّاخلاص
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 إعـادة هـذه املـواد إىل ُّ سـيتم; أو اليوندرويت برصامة, عندها, تطبيق قوانني اليونسكوَّ تمْإن
ن حيتفظـون و, اجلـامعّهلذا السبب, إىل هذا املد عىل األقل.  تأكيدّتلفها بكلُالبلدان التي ست
 . ةَّهمُباملواد الرتاثية امل

   ,ساهتم األكاديميـةّ أو ملؤسـ,إىل العلـامءًيا ّاملشكلة هي أهنم ال يستطيعون إظهارها رسـم
 . واليوندرويت,ستستحرض بنود اليونسكو −بكل تأكيد  − ألن هذه الدعاية ;أو املتاحف

ي هيودي كبري منحوت باحلجـارة لـشمعدان بـسبعة َمسيحعىل رمز  −ّمرة  −عي  إطالَّتم
 .  موضوع عىل صليب متساوي األضالع,فروع

قتنـي عـىل صـورة يف ُي املِنَعَلْطَبعد ذلك, أ. عةَّربُ م)1(القطعة بالكامل تبلغ مساحتها ياردة
ْكتاب قديم لرمز مماثل موجود أعىل حائط يف الكنـيس : ُقلـت. ُ لقـد اضـطربت. يف سـوريا)2(ِ

 ,م الـسوريون ذلـك البنـاءَّحط. ها نفسنعم, هي القطعة«: , أجاب»... يبدو أهنام متشاهبان «
ُ يف ذلك املوقع, لكني استطعتًاوبنوا طريق  .» رشاء النحتّ

ًحقا −هل نحن   !ت إىل سوريا?ْحَّنريد إعادة ذلك الن − َّ
ِّعظم هذه التجـارة الـرسُذر ملُق العْلَ أمثلة كهذه ال تستطيع خَّلكن  ًا لوحـ− ألن املـادة ;ةَّيِّ
 . جزء صغري من القيمة الثقافية للبالد −فقط  − هي − ًا أو نقشًا,مكتوب

 ألنـه البيئـة هـي التـي ; فيها هـذه املـوادْتَفِشُتبكثري للعلامء هو البيئة التي اك ّما هو أهم
 . ع املعلومات حول املايضْمَتسمح هلم بج
ِّالسوق الرس, ّلسوء احلظ ِّ برسْتة عملَّيِّ  حفـر ُّ, وعالوة عىل ذلك, عندما يتمًقريباة تَّة تامَّيِ

ْال يمكن مجو ,املوقع األثري, فإنه انتهى  .  ثانيةُهُعَ
 قيمتهـا إىل − ّبدون أية معلومـات حـول مـصدرها −لذلك عندما تظهر املادة يف السوق 

ِ منه أز وكذلك املوقع الذي,تراثنا الثقايف هي معدومة  . تلك املادةْتَلْيُ

                                                           
 .ُاملرتجم. ً سنتمرتا44,91 أو ,ً إنشا36 أو , أقدام3 تعادل ,ولُّوحدة لقياس الط: الياردة  )1(
 .رتجمُامل. معبد هيودي  )2(
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مـة ِّكتلة من النصوص املكتوبة واملخطوطات والوثائق الدنيوية القي −يف احلقيقة  −هناك 
ِّيف السوق الرس يف  −ّد أن معظم هذه املادة املكتوبة ستـسقط ّومن املؤك. ّ هذا ما ال شك فيه,ةَّيِّ

 −فقـط  −مـن هـذه احلقيقـة . مجتها الذين سيستطيعون تر,يف أيدي العلامء −الوقت املناسب 
 . ةَّهمُع بقدوم اكتشافات مَّيمكننا أن نتوق

ّمهمة التفـسري, مهمـ: ّيةّبداية لعملية أكثر أمه −فقط  −ّ كام رأينا, ترمجة النص هي ;ْلكن ة ّ
د ِّزوُإهنـا تـ:  يشءُّ البيئـة هـي كـل;هلذا. ّم ما يقصده النص من منظور الشعب الذي أنتجهْهَف

 . أو التلفيق, من احلقيقةٍّلُكبمقياس ل
ًجـداّ عـن معرفـة بيئـة خاصـة ُأثناء فرتة كتابة هذا الكتاب, بحثـت  , تلـك التـي ملـرص,َّ

 يف القرن األول من العرص احلديث, الفرتة التي يوجد فيها بضع حقائق يمكننـا أن ,ّواليهودية
 التـي ,ّم القـصةْعَه عىل د وإجبار,رأينا كيف يمكن السيطرة عىل السياق. دين منهاِّنكون متأك

ِّالسيد . ال يمكن أن تكون حقيقية −ببساطة  − ِّالـسيد  التارخيي ال يمكن أن يأخذ صفة َاملسيحَّ َّ
ِيني الالهويت التي نسِّ الدَاملسيح  .  إليهْتَبُ

ِّالـسيد ّ اكتـشفنا بـأن ;أثناء رحلتنـا ُالزيلـوتديـه ّؤيُ ملَّ النـشاط الـسيايسَضَفـَ رَاملـسيحَّ ْ َّ 
 بأنه لـيس هنـاك دليـل −ً أيضا −رأينا . ةَّيِفَة وحاسمة كانت خمَّهمُ معلومة مههذ). فنيِّتطرُامل(

 عـىل ْ هـو مل يمـتْوإن. ّبأنه مات عىل الصليب; يف احلقيقة, الدليل الباقي يقرتح عكس ذلـك
َّقـدُد يف الثـالوث املِّسُالصليب, فامذا عن قيامه من املوت? ماذا عن الهوته? ماذا جي ? هـذه سَ

 . ف التلفيقَّك عندما يتوقَّعاءات ستتفكِّاالد
ِّالسيد حول  هاّكلّاكتشفنا بأن هذه املزاعم  ًجدارة ّتأخُ جاءت يف فرتة مَاملسيحَّ , نتيجة تغليف َّ

ِّ التي حر,ه لبعض األحداث التارخييةَّوُمم , ًا صـارمًا لكي ختدم جدول أعـامل الهوتيـ;دُّ بتعمْتَفُ
ًجدا والغريبة ,ةَّاذَّعىل عدد من األفكار الش −حتى يومنا هذا  −ذلك الذي حيافظ  ّاألول من بني . َّ

ِّللسيدهم الذين كانوا التالميذ األقرب  −فقط  −هذه االعتقادات هو أن الرجال   وبـأن ,َاملـسيح َّ
َكهنة العمل كَالنساء ال يستطعن َ رية َكَّ الذهبذا االكتشاف, تنهار اهليمنة.  أو باباوات, أو أساقفة,َ

 .ّ سوية مع مفهوم متركز التعاقب يف روما,عىل التعاقب الرسويل
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ِّالـسيد  يقـرتح بـأن −ً أيضا −وبشكل حاسم, اكتشفنا بأنه ليس هناك دليل   كـان َاملـسيحَّ
َينوي أن يعب ّ تعليامته تشري بأنه أراد كل شخص أن يكون لديه الفرصة للسفر ;بالعكس. د كإلهُ ّ ُ

َقدسـةُر إلجياد الروح املإىل العامل اآلخ َّ ُملكـوت أو كـام وصـفها, الـسفر إىل ,َ َ  الـسامء ليمتلـئ َ
ُالسيدم َّأين تعل.»روح اهللا«بـ ِّ ? ليس يف اجلليل, كام استنتجنا, بل من املحتمـل  هَّ كل هذاَاملسيح َّ

ًجدا جلاليـة  مـن اًعـاُّ حيث يظهر أن اجلالية اليهوديـة كانـت أكثـر تنو;م ذلك يف مرصَّ أنه تعلَّ
 .ينِّ نظرة باطنية أكثر إىل الدْتَعَ وأهنا ر,اليهودية يف فلسطني

ِّالسيد ّعالوة عىل ذلك, ال يشء يف نتائجنا يقرتح بأن  لتأسيس دين,  −ًأبدا  −ط َّ خطَاملسيحَّ
  .  وتنظيمهـا يف جمموعـة رسـمية مـن األقـوال, عن تشجيعه لآلخـرين بكتابـة كلامتـهَناهيك

ُأشك بأنه مل يكن م. هو األرجحيف احلقيقة, العكس  ّ ًهتامّ  النـاس; مـا كـان إذا نـيس − ًمطلقا − َّ
ُملكوتّأكثر أمهية إليه هو أن الناس جيب أن ال ينسوا الطريق إىل  َ دة َّقيـُ السامء, فكرة ليـست مَ

 هكذا تعلـن »ًأن تكون جاهال بالقداسة هي الرذيلة األعظم«: ية واليهوديةَاملسيح ْنيَتّالديانإىل 
 . ةَمَظَ إىل احلكيم املرصي هرميز الثالثي العْبتِسُنالتي النصوص 

  ّلـدينا حقائقنـا, ولكننـا : رُّأثَّ ذلـك التـاريخ سـهل التـ− اآلن − ًاجيب أن يكـون واضـح
    وأن نقـول, لكي نكون قادرين عىل وضع أيدينا عىل قلوبنـا;ما يكفي منها − ًأبدا −ال نمتلك 

 . َثَدَما ح −بالتأكيد  − ّ بأننا نعرف− ّ بكل أمانة−
ِأسطورة, قصة خل هّكلالتاريخ  ُ املـايض . م بعض األحداث التي يمكننا أن نعرفهـاْهَ لفْتَقّ
ِفرضية وض  .ه وتربير, لتوضيح احلارضْتَعُ

ِ ألن األساطري وج;ُّ هذا ال هيم;بشكل من األشكال .  لتنقـل املعنـى, ولـيس التـاريخْتَدُ
 ّعىل األقل − نريد معرفة أن األساطري التي نعيش بموجبها هي , يف هذا العرص العلمي;ْولكن

ِّالسيد نريد معرفة أن . ً مل تكن كذباْ إن;مستندة عىل بعض االقرتاب من احلقيقة, هذا −  َاملـسيحَّ
ِصل ًحقا َبُ ًحقا −, وبأن القيرص كان َّ ِقد قت − َّ ُبـولسل بروتـوس, وأن َبـِ من قَلُ  حـصل عـىل ُ

 . يف طريقه إىل دمشق) ملُح(جتربة غامضة 
 !معقولة, وليس هناك سبب جوهري ملاذا هي قد ال تكون حقيقية هاّكلهذه األحداث 
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ِّالسيد  كتلك التي تقول بأن ُأخر ماذا نفعل باعتقادات ;ْولكن   يميش عىل املاء?َاملسيحَّ
ِّالسيد    قام من بني األموات? َاملسيحَّ
ُبطرس َكنيسةس الِّؤسُ يُ   بالباباوات املعصومني?  الرومانيةَ

رغـم . ًا منها حقيقيًاّال يشء من هذه االعتقادات معقول, وليس هناك سبب جوهري جيعل أي
 .من هذه املزاعم ْيهامَكلتمن اإليامن باملجموعتني  هنفس يمتلكون القدر ْنَّذلك هناك الكثري مم

َعاملنا احلديث مسيط يمكننـا . ية واإلسالمَاملسيح و اليهودية»بُتُأديان الك«ل َبِر عليه من قُ
ّرضة لكل املشاكل يف التفسري والرتمجـة, ُأن نر أن إسناد احلقيقة عىل كلامت مكتوبة جيعلها ع

ِّفضال عن ذلك التشويه الد ُإن اخلطر هو أن الك. ينيً  مـن ً بـدال,ز االعتامد عىل اإليـامنِّعزُب تُتّ
 ةواجهـُلتنا هو اجتيـاز الطريـق بأنفـسنا وم كان هناك أحد األهداف الضمنية لرحْاملعرفة; إن

ل َبـِ مـن ق, أو بـدييل, من اجتيازه بشكل ثـانويً بدال, بشكل مبارش, وبصائره, ومتعه,هّمشاق
 ). نيخِّؤرُامل(اآلخرين 

َّوبتلك البينة جيب عيل ُ أن أهني رحلتنا, ليس ألنه ليس هناك املزيد للسفر إليـه, بـل ألننـا ّ
 .  مد وصلناّف وننظر إىل أيَّ وقد آن األوان ألن نتوق− اآلن − ًسافرنا كثريا
   الـذي ,رومـيالين ِّأن نقتبس من الفاريس العظيم جـالل الـد −فقط  −فنا, يبقى ّعند توق

>: ن اسـتمعَ مـِّلُ رصخ إىل كـ− ًدائـام املوضوع, كام كانـت عادتـه ِّبُيصل مبارشة إىل لوهو  − <

»íéÊ^Ò<Æ<ÄfßÖ]<å^éÚ<…]†q<J±c<^ßÖˆÞ_†ãßÖ]<=«J 

łá_ÿh†Þ<<çâ<†ãßÖ]<àÚ<−<<^ßÖ<ífŠßÖ^e −<ì÷çÖ]<flÐu<J< <

אאא! 
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< <

ÌÖö₣¹]<±c<í< <
    

  

َولد ميشيل بيجنت يف نيوزيلنـدة  ِ ْ, وختـرج بدرجـة بكـالوريوس يف علـم الـنفس, 1948ُ َّ َّ  
  وحــصل عــىل ماجيــستري ). وزيلنــدةني(يف جامعــة كــانتري بــوري, يف مدينــة كريستــشريش 

 . من جامعة كنت, يف إنكلرتة,ِّ والدينية,فيةُصوَّ الت;وحانيةُّيف العلوم الر
 . وأوالده, مع زوجته,, وهو يعيش يف إنكلرتة1976منذ عام 

: 
 .)Øe^e<†ñ^e<àÚ( كتاب −
 .)[íµ‚ÏÖ]<…^mû( كتابو  −
ِّمؤلــف وهــو   − ــشارك ُ ــأليفُم ــاب ابت ــاحلاصــل الكت ــضل املبيعــات عاملي    :ً عــىل أف

)fl‚Ö]<í‰Ć‚Ï₣¹]<Œ`ÓÖ]<ŒĆ‚Ï₣¹]<Ý(,وكتاب  )íévéŠ¹]<ì…çŞ‰ù] ( هنري لنكولن, «مع
 .»وريتشارد يل

 .)[êÞç‰^¹]<ØË]æ<ØÓé( وكتاب  −
 .){‚ké¹]<†vfÖ]<l^çŞ§<íÃè( وكتاب  −
 .)[íĆèđ†đŠÖ]<íéÞ^¹ù( وكتاب  −
 .)[r£]æ<ŠÒý†( وكتاب  −
 ).¦éjËjÖ]<íÛÓ( وكتاب  −

ِّكمؤرخ تارخيي وخبري رائد يف حقل العلوم الغامضة َ رش;ُ ْث دام عقدين من الزمنْحَبِ بَعَ َ, 
ِّول إىل حقيقة السيد املسيُصُللو ِّتوجو ,حَّ   : الذي بني أيدينا بإصدار هذا الكتاب بحثهُ

                                       )xéŠ¹]<ÌŁvŁ‘<Ć†đŠÖ]<ÌÓiè…^jÖ]<»<Ü¿Âù]<(                                        
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h^jÓÖ]<»<íĆÛã₣¹]<íè†mù]<ÄÎ]ç¹]æ<…çć’Ö]< <
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